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OUD-STUDENT

KATOEN

T-HEMDE:

VIR DIE EERSTE KEER
Vlootblou

met wapen op bors -

kleurvas,

kortmou,

V-nek

PRYS: R5,95+AVB 24c+posgeld 35c+KBA
fooi Rl,OO = Totaal .. , R7,54

BESTEL NOV: (Vi! voorraad lewerbaar)
Groottes:

klein, mansgrootte,

groot, ekstragroot

en 2x groot.

DONKERBLOU OUD-MATIESWEETP AKKE
Groottes: (borsmaat)
R32,50+AVB

Rl,30: 36 dm 40 dm -

92 em; 38 dm 102 em; 42 dm -

97 em;
107 em.

R33,15+AVB

Rl,32: 44 dm -

112 em; 46 dm -

117 em.

R34,75+AVB

Rl,39: 48 dm -

123 em; 50 dm -
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Posgeld: 60c; KBA fooi: RI,OO

DONKERBLOU OUD-MATIE-, PRUIMROOI MATIE- RUGBY EN
DAGBREEKDASSE
Prys: R8,95+AVB

36e+posgeld

35e+KBA

fooi RI,OO

= Totaal ... RIO,60

Eksklusief - Net By
GEBRS. DE WET (Birdstraat 21), Posbus 21, Stellenbosch 7600
(Telefoon: 3001)
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'VERS'TE'T van herkoms en kultuur as 'n bate in die
studentekorps van 'n universiteit is onlangs deur die
rektor, prof. Mike de Vries, aan die orde gestel by sy terugkeer van 'n uitgebreide oorsese studiereis.
Sy woorde, soos meer en minder juis in die pers weergegee, het heelwat bespreking en steun uitgelok, maar
ook oningeligte en vyandige kritiek onder elemente wat in
elke sprake van "oop universiteite" niks anders sien as
rasse-integrasie en verswelging van die witman of die
Afrikaner nie.
Uit prof. De Vries se werklike woorde is dit duidelik dat
dit vir hom nie gaan om 'n ideologiese pleidooi vir "oopheid" ter wille van "oopheid" nie; wei om die voordele van
diversiteit onder 'n groep uitgesoekte studente met die
wi! om te studeer.
Hulle studie en opleiding behels meer as blote boekekennis: "Opvoeding en opleiding aan 'n universiteit is die
slyp van mense en karakters. Diversiteit in die sames telling van 'n studentekorps aan 'n universiteit is 'n opvoeding op sigself. Daarmee word aan studente die geleentheid gebied om mense uit ander bevolkingsgroepe van
verskillende sosio-ekonomiese agtergrond en kultuur te
leer ken. Dit vorm jou as mens vir die samelewing".
Oor die Universiteit van Stellenbosch se basiese Afrikaanse karakter bestaan geen twyfel nie. Tog het hy deur
die jare 'n persentasie van andertalige blanke dosente en
studente getrek wat tot onderlinge verryking bygedra het.
Onder 'n vorige rektor het Stellenbosch vir die eerste
keer sy deure op voorgraadse vlak geopen vir bruin en
swart studente wat kursusse wi! volg wat nie gebied word
aan die nuwer universiteite wat vir hulle geskep is nie.
Daardeur kry hulle, net soos nagraadse studente van aile
rasse wat op Stellenbosch wi! studeer, 'n kans om nie
aileen kennis en vaardighede te leer wat elders nie
geredelik beskikbaar is nie, maar ook om begrip op te
doen van die Afrikaner se agtergrond en kultuur.
Op hulle beurt kan hulle bydra tot die verbreding en verdieping van hul medestudente se insig in ons veelvolkige
samelewing.
Oft is die soort "oopheid" wat bedoel word wanneer op
die voordele van diversiteit in 'n studentekorps gewys
word. Die groot Engelse, Duitse en Amerikaanse universiteite verloor nie hulle nasionale karakter deur die opname
van verdienstelike studente uit aile werelddele nie. Hulle
win daardeur kundige en leidende vriende vir hulle nasionale kultuur.
am geskiedkundige redes het die Afrikaanstalige universiteite in Suid-Afrika lank agterdogtig en afwysend gestaan teenoor die idee van studente-diversiteit.
Deels
was dit "vreemdelingevrees"
as 'n nasleep van die
kolonialisme, deels reaksie teen onoordeelkundige en
ideologiese najaging van "oopheid" in die onderwys as 'n
doel op sigself.
By monde van sy rektor gee Stellenbosch te kenne dat
die reeds ingeslane weg in belang van ons land se
behoeftes verder verken kan word uit 'n posisie van krag.
Daarin vind hy steun van ander universiteitshoofde wat
bewus is van die oorweldigende eise van vorming en
opleiding wat Suid-Afrika se hede en toekoms aan die
onderwys stel.
In 'n veelvolkige gemeenskap sal sy diversiteit ook op
universiteitsvlak
gesien en oordeelkundig gehanteer
moet kan word as 'n voordeel en 'n geleentheid in ons
groot volkere-avontuur.
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BELLVILLE 5E
UNIEKE SKENKINCi
IE stadsraad van Bellville het 85 ha ter waarde van
sowat R 1,5 miljoen in die stad vir universiteitsuitbreiding aan die Universiteit van Stellenbosch geskenk.
Die Universiteit wi! sy Bestuurskool so gou as moontlik
daarheen verskuif.

D

Mm. Meyer

Prof. De Villiers
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Mm. Lombard

Terselfdertyd het die Universiteit besluit om sy grond
op Durbanville, wat hy in 1974 met die oog op 'n satellietkampus daar aangekoop het, te behou. Die toekoms sal
leer vir watter doel die grand op Durbanville gebruik kan
word, se die vise-rektor, prof. Roux de Villiers, wat baie
nou betrakke was by die onderhandelinge
om die skenking van die grond in Bellville te aanvaar.
Prof. De Villiers se daar is op die oomblik te vee I onsekerhede waaroor die Universiteit eers duidelikheid sal
moet verkry voordat hy kan besluit wat met sy grond op
Durbanville of sy ander eiendomme in Bellville gedoen
gaan word.
Die verskuiwing van die Bestuurskool na die nuwe terrein raak nie die buitemuurse afdeling van die Universiteit nie. Die afdeling word gehuisves in gehuurde geboue
agter die Karl Bremer-Hospitaal
in Voortrekkerweg,
Bellville, naby die Universiteit se geneeskunde- en tandheelkunde-opleidingskompleks
in Tygerberg, en daar word
beplan om binnekort bykomende geboue by die buitemuurse afdeling op te rig, wat as wooneenhede kan dien
as die afdeling later verskuif.
Die stuk grond in Bellville wat aan die Universiteit
geskenk is, is die ou Bellvillese steengraef, ook bekend as
die Hume-Iandgoed.
Dit Ie net noord van die nasionale
pad tussen Kaapstad en die Paarl, begrens deur die Eisieskraalrivier aan die oostekant en met die woonbuurte Welgem oed en Hoheizen wes daarvan.
Die terrein is reeds in die jare sestig deur die stadsraad
vir hoer opvoedkundige doeleindes gesoneer. Hoewel die
Universiteit toe belanggestel het in die verkryging daarvan, kon hy nie bekostig om dit van die destydse eienaar
aan te koop nie. Sedertdien het die stadsraad die hele
steengroefterrein
aangekoop nadat die vorige eienaar dit
nie meer verder kon ontgin nie.
Gedurende die tweede helfte van verlede jaar het die
stuk grond weer ter sprake gekom toe die direkteur van
Ontwikkeling aan die Universiteit, mm. Piet Lombard,
'n besoek gebring het aan die Bellvillese burgemeester,
mm. Tienie Meyer, in verband met 'n skenking van die
stadsraad aan die Universiteit se geldinsamelingsaksie,
STELLENBOSCH
2000. Dit het daartoe gelei dat die
stuk grond aangebied is aan die Universiteit wat 'n deeglike dienlikheidstudie
daarvan deur konsultantefirmas
laat doen het om homself tevrede te stel dat dit geskik is
vir enige toekomstige uitbreidings wat die Universiteit
daar kan beoog.
Die stadsraad het ook aan die Universiteit die versekering gegee dat eiendomsbelasting
nie op die terrein gehef
sal word nie.
Die Universiteit het voorts 'n aanbod van die SuidAfrikaanse Spoorwee aanvaar om nog ongeveer 10 ha
aansluitend aan die terrein teen 'n baie billike prys te
koop.

Nag skenkings

Mnr. Dick Goss, besturende direkteur
van S.A. Brouerye Bpk., het onlangs 'n
New Brunswick Bioflo fermenteerder
aan die Departement Mikrobiologie
en Virologie oorhandig. Die apparaat
sal hoofsaaklik gebruik word vir die
kontinue kultuur van mikro-organismes, maar kan ook vir nie-kontinue
kultuur gebruik word. Studente kan
nou vir die eerste keer opleiding in
hierdie belangrike fermentasie tegnieke ontvang. Op die foto, wat
tydens die oorhandiging van die fermenteerder geneem"is, is v.I.n.r. mnr.
Dick Goss, prof. M. A. Loos van die
Departement Mikrobiologie en Virologie aan die U.S., en dr. Jim Murray,
direkteur: brounavorsing en ontwikkeling van S.A.B.

Die onderneming, L'Electron, het 'n
volledige Motorola P.D.S.-mikrorekenaarstelsel tesame met 'n Iyndrukker
aan die Departement Elektriese en
Elektroniese
Ingenieurswese
geskenk. Die waarde van die skenking
bedra R5 500. Die toerusting is 'n aanvulling van die bestaande mikrorekenaargeriewe wat vir ontwikkelingswerk en intensiewe voor- en nagraadse mikrorekenaaropleiding
in die
Fakulteit
Ingenieurswese
gebruik
word. Op die foto verskyn v.l.n.r. mnr.
Keith Brighton, besturende direkteur
van L'Electron, mnr. Andre de Jager,
senior lektor, en prof. Jan du Plessis,
albei van die Departement Elektriese
en Elektroniese Ingenieurswese, en
mnr. Ron Knowles, Kaapstadse bestuurder van L'Electron, by die skenking.
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VISITcns
Left: Esteemed
visitors
to the
university
recently
were
two
members
of European
Royalty,
Prince
Vincent
and
Princess
Helene von Liechtenstein,
and Mr
P. K. van der Bijl, former Rhodesian government cabinet minister
and present MP of the Rhodesian
Front Party in Zimbabwe.
Princess Helene is a keen student of
gems and visited the University
especially to see the gem collections of the De Beers Laboratory
in the Department
of Geology.
The Royal couple are pictured
here with Mr Van der Bijl (left),
and Mr Herbert Pienaar (right),
lecturer in Gemmology,
viewing
the permanent
display
of the
W. P. de Kock gem collection.
This is the most extensive permanent
display
of gem
stones
presently on view in South Africa.
It was donated by Dr W. P. de
Kock, a great benefactor
of the
University and a Matie Old Boy.
Left: Prof. William
M. Sangster
(right), Dean of the
College
of Engineering
at the Georgia
Institute
of
Technology in Atlanta, paid a visit to the Stellenbosch
Faculty of Engineering in May. He is pictured here with
Prof. Christo Viljoen, Dean of the Faculty. Prof. Sangster,
who is widely regarded as a world authority in engineering, also delivered a public lecture during his brief visit.
His subject was: Latest developments
in the field of
engineering in the U.S. Prof. Sangster was in South Africa
as a guest of the S.A. Federation of University Engineering Students and USSALEP.

Bo: 'n lnvloedryke en gesiene Wes-Duitse ekonoom, prof.
H. K. Schneider, voorsitter van die Raad vir Ekonomiese
Adviseurs van sy land se ministerie vir Ekonomiese Sake,
het die U.S. vroeer vanjaar besoek. Prof. Schneider (regs)
verskyn
hier
saam
met prott.
Daantjie
Franszen
(ekonomie)
en Jan Sadie (direkteur
van die Buro vir
Ekonomiese
Ondersoek),
met wie hy samesprekings
gevoer het.
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Bo: Nog 'n vooraanstaande
besoeker uit Wes-Duitsland
wat die U.S. onlangs aangedoen het, was prof. George
Turner, president
van die Wes-Duitse
Rektorekomitee.
Prof. Turner het sy doktorsgraad
in die regte aan die
Universiteit van Gottingen verwerf. Hier nuttig hy middagete saam met prof. Andreas van Wyk, regs, hoogleraar in
die U.S. se Fakulteit Regsgeleerdheid.
Prof. Turner het
ook met die vise-rektor, prof. Roux de Villiers, samesprekings gevoer.

Matieland
senuwe
'Bokke
114, 115, 116 en 117 - dis Carel du
NOMMERS
Plessis, Colin Beck, Hennie Bekker en Henning van
Aswegen, jongste toevoegings tot die indrukwekkende
Iys
Springbokrugbyspelers
uit Matiewieg. Hulle is op 27
Junie vanjaar aangewys as lede van die Springbokspan na
Nieu-Seeland.
Die fris voorryman van die Maties, Hempies du Toit, is
ook gekies maar natuurlik nie vir die eerste keer nie. Hy
het verlede jaar sa am met die Springbokke
in SuidAmerika getoer.
Benewens Hempies, Henning, Hennie, Colin en Carel
is nog vyf lede van die Bokspan Oud-Maties, t.W. Rob
Louw, Willie du Plessis (hy is natuurlik Carel se ouer
boetie), Divan Serfontein,
Flippie van der Merwe en
Darius Botha. Van der Merwe en Botha is ook nuwe
Bokke.
Carel is die baba in die span. Hy het op 24 Junie 21
geword, en is vanjaar 'n derdejaar B.Rek.-student.
Maar
benewens die jongste het die Maties ook die langste, die
swaarste en die Iigste lede van die toerspan opgelewer.
Hulle is Hennie Bekker, Flippie van der Merwe en Divan
Serfontein.
En moontlik is die sterkste speIer ook uit
Matiegeledere
die wat wi! stry, moet maar met
Hempies du Toit gaan loop kibbel ; ..
Hennie Bekker is aan die U.S. se Sportinstituut
verbonde, Henning van Aswegen swot B.Admin.,
Colin
Beck studeer Hons.-B.Comm.
en Hempies du Toit was 'n
landboustudent.
Hy boer tans voltyds.

Carel du Plessis, die jongste lid van die Springbokspan,
op 'n roete wat hy baie goed ken - doe llyn toe!

Colin Beck,
opwindende
en
veelsydige
agterspeler
van
die Maties van
wie baie in die
land van die
silwer va ring
verwag word.

Voorryman
Henning van Aswegen (links) en die reuse
slot, Hennie Bekker, sa am met die Maties se vise-rektor,
prof. Roux de Villiers, afgeneem op 'n geselligheid
van
die rekfor fer ere van die Mafiespan waf vir die soveelsfe
keer die klubtoernooi
in Durban gewen het.
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'n Fonds ter nagedagtenis
aan dr.
Annette Snyman, senior lektrise van
die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit,
wat in
September verlede jaar op tragiese
wyse in 'n motorongeluk
omgekom
het, is onlangs gestig. Die opbrengs
sal as hulp vir behoeftige studente
aangewend word.
Die fonds staan bekend as die
Annette Snymanfonds en is deur die
Departement
Afrikaans
en Nederlands gestig om aan almal - oud- en
huidige studente, kollegas en vriende
- wat wyle dr. Snyman geken het die

geleentheid te bied om haar nagedagtenis te eer. Haar toewyding,
lewenskragtigheid en eerlikheid word
deur almal onthou. Haar dood - op
so 'n vroee ouderdom - was vir die
Departement
Afrikaans
en Nederlands 'n onvervangbare verlies.
Dr. Snyman was 20 jaar aan die
departement verbonde en as vakkundige was sy landwyd bekend.
Bydraes tot die Annette Snymanfonds kan gestuur word aan die
Sekretaresse, Departement Afrikaans
en Nederlands, Universiteit, Stellenbosch 7600.

Prof. H. C. (Christo) Viljoen, dekaan
van die Fakulteit
Ingenieurswese
aan die Universiteit,
is deur die
minister
van Gemeenskapsontwikkeling en Owerheidshulpdienste
as
lid van die S.A. Raad vir Professionele
Ingenieurs
aangestel.
Die
aanstelling
is vir vier jaar. Prof.
Viljoen is 'n ruk gelede ook aangestel as lid van die Raad van die
S.A. Buro vir Standaarde.

u.s.
A

SE
DANKIE

8

Snyman

Vanlaar
na Gambia

Dekaan
aangestel

Die U.S. maak reeds .geruime tyd
boekstelsel
HALFI", wat deur die
word. As blyk van waardering vir die
lewer, het die registrateur (finansies),
'n skild waarop die universiteitswapen
bosch, aan die besturende direkteur

Wyle dr. Annette

met groot welslae gebrulk van die grootKaapstadse
onderneming
Findata, bemark
goeie diens wat Findata aan die Universiteit
mnr. Theuns van Schalkwyk (regs), onlangs
gemonteer is, asook 'n boek oor Stellenvan Findata, mnr. Jan van Zyl, oorhandig.

PROF. A. VAN LAAR van die Fakulteit
Bosbou het op 12 Junie na Gambia
vertrek waar hy sal deelneem aan 'n
navorsingsprogram
in verband met
die
ontwikkeling
van steekproeftegnieke
vir 'n nasionale
bosvoorraadberaming
in daardie
land. Oit
word onderneem deur die Wes-Ouitse
Organisasie vir Ontwikkelingshulp
en
hy sal sa am met prof. F. Zorer van
MOnchen, 'n kenner op die gebied van
bosvoorraadberaming,
werk.
Die
ervaring wat prof. Van Laar in Gambia
kan opdoen deur met 'n span internasionale navorsers saam te werk oor
die bepaling
van moderne
steekproeftegnieke
vir bosvoorraadberaming kan moontlik
later vir bosvoorraadopname
in Suid-Afrika
gebruik
word.

louer skakeling nOdig - LOUW

p landbougebied
is daar in Suid-Afrika 'n behoefte
aan beter koordinering en skakeling tussen universiteite, staatsdepartemente
en bedryfsgerigte instansies in
die private sektor, se prof. Hennie Louw, dekaan van die
Fakulteit Landbouwetenskappe
aan die Universiteil. Hy
het pas teruggekeer na 'n besoek van 2 Yz maande aan
Israel, Brittanje, Japan en vyf Europese lande, waar hy
verallandbou-opleiding
en -navorsing deeglik bekyk hel.

O

Prof. Louw se in verskeie van hierdie lande is daar
goeie voorbeelde van sulke "brue wat gebou word" om
die beste benutting van mense met die regte kundigheid
moontlik te maak op die plekke waar dit die nodigste is.
So is daar in sommige lande 'n vrye uitruiling van personeel tussen staatsdepartemente
en universiteite, waarvolgens universiteitspersoneel
met die beste kennis op 'n
bepaalde gebied gesekondeer word om spesifieke voorligtingsdienste vir die staat aan te bied. Kenners uit die
staatsdiens word dan weer aan die universiteite beskikbaar gestel om lesings vir veral nagraadse studente te gee
of met bepaalde navorsingsprojekte
te help.
Landbouvoorligtingsdienste
en -navorsing
asook
-universiteitsopleiding
kan hierdeur grootliks bevoordeel
word. "'n Stelsel waardeur landbouwetenskaplike
kundigheid saamgegooi kan word sonder rompslomp hou
baie voordele in. Meer vloeibaarheid
ten opsigte van
fondse asook ten opsigte van die uitruilbaarheid
van
wetenskaplikes
kan sorg vir die optimum benutting van
die geld en mannekrag
wat vir landbounavorsing
beskikbaar is."

Prof. Louw

Om beter koordinering en skakeling moontlik te maak,
bepleit prof. Louw die instelling van 'n oorkoepelende '
nasionale landbounavorsingsliggaam,
wat in 'n advisercnde hoedanigheid kan optree.
Hoeveel
landbou-opleiding
in Suid-Afrika
goed
vergelyk met die in die lande wat hy besoek het, meen
prof. Louw Suid-Afrikaanse
studente bring te min tyd op
plase of in boerdery-omstandighede
deur as deel van
hulle voorgraadse
opleiding. Veral in Europa, se hy,
word die meer praktiesgerigte
aspekte van landbou-

opleiding baie sterk beklemtoon,
"en om dit in SuidAfrika moontlik te maak, sal die samewerking van ons.
boere hiermee onder meer benodig word."
In die lande wat hy besoek het, is dit ook opvallend
hoeveel klem gedurende voorgraadse opleiding gele word
op die basiese wetenskappe
- nie net in vakke soos
chemie en wiskunde nie, maar ook in ekonomie. "Ons
natuurwetenskaplikes
is geneig om te maklik
die
belangrikheid
van ekonomie as 'n basiese agtergrondstudie vir landbou-opleiding
te misken. Landbou is immers nie net 'n wetenskap nie, maar ook 'n bedryf."

Vir nagraadse opleiding meen hy beter navorsingsgeriewe is oor die algemeen in die landbouwetenskapfakulteite in Suid-Afrika
nodig - so ook vakkundige
personeel,
veral
waar
spesifieke
aspekte
van
gespesialiseerde navorsing onderneem word of studente
op 'n besondere terrein leiding moet kry. Vanwee die
kennisontploffing
is meer as een do sent dikwels nodig om
aan 'n nagraadse student leiding te gee en hiervoor kan
deskundiges van buite die universiteit ook betrek word as
dit nodig is, se prof. Louw. Die oplossing is ook moontlik
meer person eel en die instelling van navorsingsposte
met
'n gedeeltelike doseer- en opleidingsfunksie.
'n Interessante benadering wat hy in Europa en Brittanje teegekom het, is dat nagraadse studie op meestersgraadvlak by studente se behoeftes aangepas word sodat
die met 'n sterk wetenskaplikgerigte
voorgraadse
opleiding sogenaamde navorsingsgrade
verwerf, terwyl
ander studente
'n "lesings-M-kursus"
volg waarin
voorlesings aangebied word en die algemene praktiese
aspekte van landbou verder bestudeer word. Die studente
handig slegs 'n "mini-tesis"
in.
In Europa en Brittanje is hierdie onderskeiding
veral
van belang vir buitelandse studente - by. uit lande in die
Derde Wereld waar die landboubedryf
nog nie baie ontwikkel is nie. Die studente vereis 'n verdieping van hulle
studies oor 'n bree landboukundige
terrein eerder as
spesifiek-gerigte
navorsingstudie.
"In die lig van die
huidige landboubehoeftes
in Suidelike Afrika, veral in
die ontwikkelende
gebiede, lyk dit vir my asof ons in
Suid-Afrika
ook 'n behoefte aan hierdie soort onderskeiding op nagraadse
opleidingsvlak
het," se prof.
Louw.
Hy was vera I be'indruk met die vyfjarige drievlakopleidingstelsel
in Frankryk.
In die eerste twee jaar
(eerste vlak) word op die basiese vakke klem gele; na 'n
toelatingseksamen
promoveer 'n uitgesoekte groep na die
tweede vlak van algemene landbou-opleiding;
en die
derde vlak bestaan dan uit nog een jaar waarin gespesialiseer word. Die hoogste standaarde word gestel by slegs
enkele landbou-universiteite.
Wat hom egter by sommige universiteite verontrus het,
is die neiging om sommige meestersgrade toe te ken aan
doktorsgraadstudente
wat nie aan die vereistes vir hulle
doktorale studies voldoen nie. "Dit is 'n fout," se hy,
"en ek hoop dit sal nie hier by ons gebeur nie."
9

FIRSTfelllllitle ATLASfill S.A.

Dr V.d. Merwe

Dr Zietsman

economic atlas of South
THEAfricafirstwascomprehensive
published recently by the Institute for
Cartographic Analysis at the University. The atlas consists of 132 computer-designed maps, depicting various
characteristics of population, gross geographic product,
agriculture, commerce, industry, mining, transport and
building services relating to the 61 economic regions in
the country.
Official data from nine census reports of the Department of Statistics was used to compile the Economic
Atlas of South Africa. It is available in either of the two
official languages.
The atlas provides a comprehensive view of the South
African spatial economic structure. In various economic
spheres regional differences are clearly noticeable. To
what extent all economic activities are bound to particular localities, becomes clear from this atlas. Every
map conveys its own message. One sees, for instance,
how often the Pretoria-Witwatersrand-Vereenigingregion dominates the South African economic scene, with
the other metropolitan areas following closely behind. Interesting, too, is the way in which the different rural areas
"compete with each other" in various economic fields, or
how often the Karoo or Northern Cape lags behind economically.
For those who want to assess the present situation or
plan for the future in fields such as regional development,
environmental planning, decentralisation, urbanisation,
infrastructure, work opportunities, market-areas, investment opportunities or living standards, the atlas provides
an easy reference-work on all the significant variations
which occur from region to region in different economic
spheres.
The atlas will be useful to local authorities and government institutions who base their decisions on regional differences; those in commerce and industry who have to
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decide about future investments; agricultural organisations and the farming community who operate within a
regional framework; educational institutions who have to
convey to their pupils or students certain economic
features in a visual way; and members of the public who
want to know more about the country in which they live
and work. There are, for example, maps on production in
the fields of agriculture, mining and manufacturing, on
sales in commerce, the number of workers and their
wages in the different sectors of the economy, various
aspects of output and expenditure, the value of residential, commercial and industrial buildings, and population
density in urban and rural areas.
Although the maps were "drawn" by computer, they
are simple and easy to interpret, largely because of the extensive use of colour throughout the atlas.
The Economic Atlas of South Africa was compiled by
Doctors H. L. Zietsman and 1. J. van der Merwe. A
donation from Standard Bank enabled the Institute for
Cartographic Analysis to compile and publish the atlas.
It is obtainable from the Institute for Cartographic
Analysis, University Stellenbosch, 7600, at R20 per copy.

Skildery geskenk

Mev. Dora Bosman (links) van Stellenbosch het onlangs
namens 'n groep vroue van Kaapstad en die Eikestad 'n
skildery aan hulle ou Matiekoshuis, Huis van Niekerk
(beter bekend as Sonop), oorhandig. Hulle was almal in
1938 onder die eerste inwoners van Sonop. Mev. Bosman,
wat die eerste primaria was, staan hier saam met die
huidige primaria, mej. Vera Orffer, by die ski/dery. Dit is
van 'n landskaptoneel naby Stellenbosch, geski/der deur
Piet van Heerden van Somerset.Wes, en hang nou in
Sonop se voorportaal.

ROF. W. J. du P. Erlank, beter
bekend as Eitemal,
is op 12
Junie, tien dae voor sy tagtigste verjaardag,
deur die F.A.K.
vir sy
lewenslange toewyding aan die Afrikaanse volkslied vereer. Die plegtigheid het in die U.S. se Konservatorium plaasgevind.
Prof. Gawie Cillie, oud-Stellenbosser (ons het hom so 'n rukkie aan die
U.O.V.S. geleen!) en voorsitter van
die F.A.K., het prof. Erlank gehuldig
as die enigste oorlewende lid van die
driemanskap
wat verantwoordelik
was vir die eerste verskyning (in 1940)
van die bekende F.A.K.-sangbundel.
'n Lesing wat Eitemal vanjaar presies
50 jaar gelede in Kaapstad op die
tweede kongres van die F.A.K. gehou
het, het die bundel tot gevolg gehad.
Hy was destyds onderwyser in Afrikaans aan die Hoerskool Helpmekaar
in Johannesburg.
Nil die kongres het
dr. Hugo Gutsche hom genader met
die voorstel
dat hulle 'n bundel
Afrikaanse
volksliedere
saamstel.
Hulle het vier jaar lank daaraan
gewerk totdat daar in 1935 voorgestel
is dat dit in oorleg met die F.A.K.
uitgegee word.
In die stadium het Steven Eyssen
lid van die driemanskap
geword
onderwyl Eitemal vir verdere studie
na Nederland vertrek het. Hy en sy
vrou (die eertydse mej. Hester Visser)
was agt jaar in Nederland - in latere
jare, van 1967 tot 1972, was hulle
weer in die land toe hy verbonde was
aan die S.A. ambassade in Den Haag
se raad vir kulturele sake.
Prof. Erlank het in 1950 aan die
U.S. hoogleraar in Nederlandse letterkunde geword. Hy het die pos sestien jaar lank beklee en is deur prof.
W. E. G. Louw opgevolg.
Prof. Erlank, wat op 22 Junie tagtig geword het, het pas 'n diere-epos,
Reinaard die Jakkals, die lig laat sien.
Hy se dit is 'n satire op die Middeleeuse peri ode van ons Westerse beskawing wat "tegelykertyd
deurprik
na ons eie tyd."
Prof. en mev. Erlank woon sedert
hulle terugkeer
uit Nederland
op
Stell en bosch .
• By
dieselfde
geleentheid
is
musiekbeurse van die F.A.K. aan
twee Maties, Zorada Labuschagne
van Port Elizabeth
en Human
Coet,,:.:e van Potchefstroom,
oorhandig.
Hulle
is
albei
B.Mus.-studente
Zorada
is
derdejaar en Human eerstejaar.

P

EA.K. huldig
Eitemal
•
In Eikestad

Prof. Erlank saam met
Dirkie de Vil/iers (links)
van wyle ds. M. L. de
Labuschagne
en mnr.
Universiteitsmusiekbeurse.
geneem.

prof. Gawie Gillie (regs), voorsitter
van die F.A.K., mnr.
van Bloemfontein,
'n bekende in musiekkringe
en seun
Vil/iers wat Die Stem getoonset
het, en mej. Zorada
Human Goetzee, wenners van die F.A.K ..Stel/enbosse
Die foto is op die onthaal in die Konservatorium

'n Foto geneem op 19 Junie in die Dude Libertas-sentrum
op Stel/enbosch
toe
Eitemal, oftewel prof. W. J. du P. Erlank, se jongste boek, Reinaard die Jakkals,
bekend gestel is. V.I.n.r. mnr. Gerry J. de Melker, Kaapse verteenwoordiger
van
Perskorboeke,
prof. Erlank, sy seun Wil/em, wat geneesheer is in die Baai (hy is
ook 'n Oud-Matie), mev. Erlank en prof. Dirk Opperman.
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Groot
eer
•
vir
Prof. Jan Sadie

WEE

van vyf nuwe navorsingseenhede

us.
aan Suid-

wat onlangs deur die Raad
T Afrikaanse universiteiteNavorsing
vir Geesteswetenskaplike
(RGN) in Pretoria

goedgekeur is, word op Stellenbosch ingestel. Die twee
eenhede is vir sosiologie en vir demografiese studies.
Die RGN het in 'n verklaring bekend gemaak dat
besluit is om in die huidige boekjaar vyf sulke eenhede te
vestig. Minstens R25 000 is jaarliks vir elkeen beskikbaar. Universiteite is landswyd uitgenooi om aansoeke
hiervoor in te dien en 26 aansoeke is ontvang.
Deskundiges van die Raad wat die aansoeke oorweeg
het, het onder meer in ag geneem of die aansoeker oor 'n
lang tydperk bewys gel ewer het dat hy produktief was en
navorsing van 'n hoe gehalte gelewer het, erkenning van
vooraanstaande
wetenskaplikes geniet het, en as navorsingsleier daarin geslaag het om kollegas en nagraadse
studente by sy navorsing te betrek.
'n Sentrale navorsingstema
is normaalweg as 'n vereiste gestel, en die toekenning van geld vir 'n navorsingseenheid is sterk persoonsgebonde.
Die suksesvolle aansoeker tree in elke geval op as direkteur van die eenheid.
Prof. S. P. Cilliers, hoof van die Departement Sosiologie, is direkteur van die Eenheid vir Sosiologie. Die direkteur van die Eenheid vir Toegepaste Demografie is prof.
J. L. Sadie, hoof van die Departement Ekonomie en
direkteur van die Universiteit se bekende Buro vir Ekonomiese Ondersoek.
Die stigting van so 'n navorsingseenheid
is 'n gesamentlike onderneming van die RGN en die betrokke universiteit. Dit vorm deel van die Suid-Afrikaanse Plan vir
Geesteswetenskaplike
Navorsing, waarmee beoog word
om sterk groeipunte in geesteswetenskaplike
navorsing
aan universiteite in Suid-Afrika te vestig.
Naas die twee eenhede op Stell en bosch word 'n eenheid
vir algemene literatuurwetenskap
op Potchefstroom
ingestel (met prof. T. T. Cloete as direkteur), een vir landboubeleid aan die Natalse Universiteit in Pietermaritzburg (direkteur: prof. W. L. Nieuwoudt) en 'n instituut
vir ruimtelike
argeologie
aan die Universiteit
van
Kaapstad (met prof. J. Parkington as direkteur).
• Volgens die RGN is dit sy beleid om staatsgeld so te
bestee dat die beskikbare navorsingsmannekrag
ten
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Prof. S. P. Cilliers

beste gemobiliseer en aangewend word in diens van
aile Suid-Afrikaners.
Die Raad bestee vanjaar meer as
R2 miljoen aan die bevordering van geesteswetenskaplike navorsing deur universiteite en ander navorsingsinstansies.
Hiervan is R200 000 bewillig vir navorsingsprogramme
van spesifieke nasionale probleemgebiede.
Drie ondersoeke, die oor sport, onderwys en tussengroepverhoudinge, word vanjaar deur die RGN in samewerking met
navorsingsinstansies
van oor die hele land onderneem.
Daarbenewens word meer as R l,8 miljoen beskikbaar
gestel vir navorsingsbeurse
en -toekennings.
Dit is meer
as 30 persent hoer as in die vorige boekjaar. Dit word
bewillig vir self-ge'inisieerde navorsing deur navorsers
buite die RGN - veral universiteite, biblioteke, museums
en ander instansies. Volgens die RGN word die geld in
werklikheid net deur hom geadministreer:
Die aansoeke
word oorweeg en die geld toegeken deur nege dissiplinegerigte komitees bestaande uit vooraanstaande
navorsers
verbonde aan universiteite en ander wetenskaplike instansies.
Beurse ten bed rae van R I 081 490 is byvoorbeeld vanjaar toegeken aan 172 doktors-, 267 meesters- en 219 honneursgraadstudente
terwyl 'n bedrag van R379 434 vir 43
groot navorsingsprojekte
toegeken is. Nog RI21 000 is
bestee aan toekennings vir senior navorsers en meer as 'n
kwartmiljoen rand is aan Suid-Afrikaanse
navorsers beskikbaar gestel om internasionale
konferensies
by te
woon en wetenskaplike
werke te publiseer. am vyf
navorsingseenhede
aan universiteite te stig, is R 125 000
bestee.
Dr. Flip Smit, vise-president van die RGN, wie se Instituut vir Navorsingsontwikkeling
verantwoordelik
is vir
navorsingsfinansiering,
se soveel aansoeke is vanjaar ontyang dat dit nodig was om die vereistes vir kandidate om
vir beurse te kwalifiseer aansienlik te verhoog.
Die Navorsingseenheid vir Sosiologie aan die Universiteit sal hom veral toespits op aspekte van die SuidAfrikaanse arbeidsvraagstuk
en die sosiologiese aspekte
van modernisasie in die Republiek. Die Navorsingseenheid vir Toegepaste
Demografie
sal onder meer die
grootte, verspreiding, struktuur en verandering van die

bevolking in die hele Suider-Afrika
bestudeer, demografiese inligting interpreteer en dit inboll in langtermynvooruitskattings
van 'n algemene aard. 'n KlIrsus in
ekonomiese demografie aan die U.S. word ook in die
vooruitsig gestel.
Die doelstelling van die Eenheid vir Sosiologie is hoofsaaklik om 'n vaste, institusionele raamwerk te verskaf
vir die voortsett ing van die soort aktiwiteite waarvan daar
reeds 'n vaste grondslag in die Departement Sosiologie
aan die Universiteit gestel is, naamlik navorsingsopleiding, die standaard van sosiologie as vakwetenskap
en
ontwikkelingsgerigte
empiriese navorsing.
Met die navors van aspekte van die Suid-Afrikaanse
arbeidsvraagstuk
sal die klem vera I geplaas word op die
stremminge wat voorkom in 'n snel-ontwikkelde arbeidsopset in 'n nywerheidsekonomie.
Navorsing sal derhalwe
gedoen word oor die hervorming van die stelsel vir die
reeling van arbeidsbetrekkinge,
oor tendense in arbeidsorganisasie, oor probleme op ondernemings- en bedryfsvlak, oor indiensnemingspraktyke
en oor verwante
aspekte van arbeidsbetrekkinge.
Die eenheid se navorsing sal voorts veral gerig wees op
die sosiologiese aspekte van modernisasie in Suid-Afrika.
Hier sal die klem veral gele word op navorsing oor stremminge wat ontstaan onder omstandighede
van 'n hoe
tempo van verstedeliking
en industrialisasie.
So sal
navorsing onder meer gedoen word oor gemeenskapsvorming en -ontwikkeling, die rol van ideologiese strominge,
sosio-politieke
hervormingsbewegings,
en vestigingsvorme en -programme. Daar salop 'n wye vlak met ander
universiteite en met instansies in die private sektor geskakel word.
Die Eenheid vir Demografiese Studies se werksaamhede sal toegespits wees op ekonomies-demografiese
studies, die interpretasie van ekonomies-demografiese
inligting en nagraadse opleiding binne die navorsingsgebied
van die eenheid.
Een van die eenheid se belangrikste funksies sal wees

om kontak en samewerking uit te bou met individue en
navorsingsinstellings
wat in en buite Suid-Afrika op die
gebied van ekonomiese demografie
werk. Hoewel die
eenheid hoofsaaklik op die silUasie in Suider-Afrika sal
konsentreer,
sal ekonomies-demografiese
verskynsels in
Afrika en ander werelddele ook gemonitor word.
Afgesien van 'n ondersoek na die grootte, struktuur en
verandering van die bevolking van Suider-Afrika,
sal interne migrasie binne Suid-Afrika
ook bestudeer word.
Die verskynsel hou verband met sosiale en ekonomiese
faktore
wat onderliggend
is aan die sogenaamde
"stedelike trek" en "Iandelike druk."
'n Tweede belangrike werksaamheid van die eenheid is
die interpretasie
van ekonomies-demografiese
inligting.
Die belangrikste
waarde van ekonomies-demografiese
vooruitskatting
is dat dit 'n basis voorsien vir gekoordineerde vooruitskattings
oor 'n wye gebied.
Die demografiese patrone van 'n land hou bv. implikasies in vir die vraag na goedere en dienste, die aanbod van
arbeid en die druk op natuurlike hulpbronne. Net so kan
langtermyntendense
in die sosiale struktuur en waardes
van die samelewing, ekonomie en politiek - benewens
gesinsbeplanningsprogramme
- 'n invloed uitoefen op
die demografiese patrone in 'n land. Vir doeltreffende
ekonomies-demografiese
ontledings is die nodige multidissiplinere samewerking tussen akademiei en ander kundiges derhalwe noodsaaklik.
Nog 'n werksaamheid
van die Navorsingseenheid
vir
Demografiese
Studies is nagraadse opleiding, wat aanvanklik sal konsentreer op navorsing vir meesters- en
doktorale
tesisse. 'n Tweede fase is om vakkursusse,
voor- en nagraads, in ekonomiese demografie aan die
U.S. in te stel.
Die kursusse sal ingestel word in oorlegpleging met
dosente
in die vakdissiplines
wat van ekonomiesdemografiese
inligting en analise gebruik maak, soos
ekonomie,
bedryfsekonomie,
sosiologie,
staatsleer en
ontwikkelingstudies.
Caltex-Olie het onlangs die 31e deelgenoot van die Eenheid vir Toekomsnavorsing (ETN) in die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan die Universiteit
geword.
Die maatskappy
het vir 'n
tydperk
van vyf jaar
aanges/uit.
Deelgenote
van die ETN ontvang 'n
strategiese
inligtingsdiens,
gemik op
langtermynbeplanning.
Die
diens
bestaan
o.m.
uit
nuusbriewe,
bulletins en ander publikasies,
asook
seminare.
Om die diens te lewer,
word
die
ETN
gefinansier
deur
deelgenootmaatskappye,
wat van die
grootste
privaatondernemings
en
semi.staatsinstellings
in Suid.Afrika
ins/uit.
Op die foto,
geneem
by
geleentheid
van
Caltex.Olie
se
aans/uiting,
is v.l.n.r. mnre. J. A. Grob.
belaar, senior ekonoom van die ETN,
en A. J. Peens, assistentbestuurder:
beplanning
by Caltex, dr. P. H. Spies,
hoof van die ETN, mnr. J. D. McKenzie, Caltex se bestuurder: beplanning,
en mej.
J. Barriage,
strategiese
beplanner van die maatskappy.
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Matieland is altyd bly om te kan spog met 'n artikel
uit die pen van die vermaarde Oud-Matiekoerantman, Gus Cluver. Oom Gus, soos hy alom bekend
staan, is een van Stellenbosch se groot seuns. Sy
liefde vir die dorp van sy jeug en vir sy Alma Mater
het nooit verflou nie. Vanjaar is sy 44e jaar in die
joernalistiek.
Eintlik het hy jare gelede al afgetree
maar die koerantbase het gese hy moet terugkom Gus Cluver se tipe koerantman is dun gesaai. In hierdie artikel vertel hy van die kroondenne teen Botmaskop en van sy ontmoeting met die beroemde volksdigter, Jan F. E. Celliers ....

Stellenbosch, Sondag 16 November 1919: Pa en ek het
vanmiddag teen die laer hange van Botmaskap opgestap.
Dis nie eintlik bergklim nie, maar op 'n snikwarm middag, na 'n groot Sondagete, as jy nog boonop in jou
kerkklere is - mens trek nie kerkklere uit op 'n Sondag
nie - sou dit 'n straf gewees het, was di( nie vir die
beloning nie.
Ons stap by konkelbos verby oor 'n stuk veld wat hulle
Jan Maraispark noem. In die lente, na die winterreens, is
hierdie veld vol geel pypies wat moedswillig deur die
bossies groei en lekker ruik, ook kalkoentjies, viooltjies
en, as 'n mens lank soek, koekmakrankas.
Eenkant staan 'n bloekomplantasie
- dis nie groat
nie, dis nie interessant nie, maar sy naam is Du Toitpark.
'n Entjie verder aan is Uniepark, nog 'n plantasie. Daarin
is nie net bloekombome nie. Dis groter en vir ons jongspan interessanter. Hier begin ook die berg se helling.
'n Dowwe bergpaadjie neem ons na die begin van 'n
lang, wonderlike ry sambreeldenne wat teen die hang van
Botmaskop opklim.
In die koelte tussen die ou groot boomstamme loop ons
op dennenaalde tot bo aan die ent van die ry. Bokant in
die takke is daar 'n gedurige gefladder van duiwe en hul
gekoer bly by ons.
Dit is die een beloning van hierdie warm somer-uitstappies op Sondagmiddae saam met Pa.
Aan die bopunt van die laning is 'n gelyktetjie en dit is
altyd ons keeromplek.
Baadjies word uitgetrek en ons
plak ons op die dennenaalde neer en kyk af oor ons dorp
na Papegaaisberg en, wanneer dit nie dynserig is nie, na
Tafelberg en die ander berge van die Skiereiland. Soms
kan ons selfs die waai van Valsbaai se kuslyn uitmaak.
Dis vir my lekker om daar te sit en te kyk en ook te
wag, want ek weet mos aanstons gaan Pa my 'n storie uit
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DIE
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die ou dae verteI. Dit is nog 'n beloning van die uitstappies.
Ons loop seide mense raak op die wandeling tussen die
borne, maar vandag toe ons halfpad op is, gewaar ek
iemand aankom. Dis 'n man van omtrent Pa se ouderdom en vir my is dit oud. Soos Pa het hy 'n snor en die
wind het sy hare 'n bietjie deurmekaar gewaai.
Hy hou sy hande agter die rug en dit Iyk asof hy diep in
gedagte is. Sy Iippe beweeg en ek wonder of hy met
homself praat. Hulle groet mekaar,
wissel 'n paar
woorde, dan sit ons ons onderskeie wandelinge voort.
Teen die tyd wat ons bo is, het ek al vir my 'n dennebol
of twee vol pitte in die hande gekry en terwyl ons rus,
skud ek die pitte uit en begin een-een oop te kap om by
die geurige binnegoed uit te kom.
Ek dink aan die man wat ons raakgeloop het en vra Pa
wie hy is.
Pa kyk my verbaas aan: "Good heavens! Don't you
know? That was Prof Celliers of course."
Daar is mos baie Celliers in ons kontrei. Skuins
oorkant ons woon prof. Gawie Cillie. Die een is seker nog
'n professor met die van.
Stellenbosch, Sondag 14 Desember 1919: Pa en ek was
vanmiddag weer by Botmaskap se denne. Ons het weer
die prof. Celliers raakgeloop, maar die keer was hy so
diep in gedagte dat selfs Pa nie kans gesien het om hom
voor te keer en 'n geselsie aan te knoop nie.
In sy een hand het hy iets rondgerol. Ek dog dis 'n paar
klippies, maar toe ons langs hom kom, loer ek goed, en
ek sien dis dennepitte!
Stellenbosch, Maandag 23 Februarie 1920: Vandag het
ek prof. Celliers op straat gesien. Ek weet nou hy is die
groot Afrikaanse digter, Jan F. E. Celliers. Ons leer van
sy gedigte op skool - Die Ossewa, Dis AI, Trou. Die

V/akte salons

seker aanstaande jaar kry.
Nou die dag, na skool, vra ek een van ons onderwysers,
mm. J. H. Rossouw, of hy weet wat die digter op ons
dorp kom maak. Hy se mm. Celliers is nou 'n professor
in Afrikaanse Letterkunde aan die Universiteit.
Stellenbosch,
Maandag 12 Augustus 1935: Ek werk
aan 'n studie wat meebring 'n ontleding van sommige van
die werke van die digters van die Tweede Taalbeweging.
Vandag in die Universiteitsbiblioteek
blaai ek deur twee
versebundels van Celliers.
In die een, Jopie Fourie en ander Nuwe Gedigte (1920),
kom ek af op 'n gedig, M6re wandeling. Ek kan my oe
skaars glo, want daar staan:

"Bome van die denne/aan
ek sien so graag jut optog gaan
oor heuwe/rug,
jut dof-ega/e sithoeet
van Simonsberg,
wat hoog en fier
groot-kronke/end sy /yn /aat swier
teen m6re/ug.
In den- en berg/ug wat verkwik,
sou 'k in hand met jou wit gaan,
0, denne/aan,
tot bo ... "
Onder die gedig staan: Stellenbosch, September 1919.
Ag, dis natuurlik ons ry denne aan die hange van Botmaskop.
Met die gedig het Celliers daardie borne
onsterflik gemaak - in elk geval in die Afrikaanse
letterkunde.
My gedagtes gaan terug na die warm
Sondag-uitstappies
saam met Pa en na daardie twee middae toe ons die digter tussen die borne raakgeloop het.
Ek kon nie meer werk nie. Buite in die paadjie wat die
biblioteek met die Ou Hoofgebou verbind, sluit ek by
prof. J. L. M. Franken aan. In my eerste jaar het ek
Frans by hom geloop.
Ons gesels sommer oor koeitjies en kalfies, maar so in
die loop van die gesprek vertel ek hom van my ontdekking in die biblioteek.
Sy vriendelike glimlag verstar
dadelik en hy kyk my lank in stilte aan. Toe kom dit:
"Jy weet jy hoort jouwragtig
te skaam. Hier is jy
gebore en hier het jy grootgeword,
maar wanneer jou
geboortedorp
sy 250e verjaardag vier en 'n gedenkboek
daaroor uitgegee word, leef jy in 'n ander wereld."
Eerlik waar, ek het nie geweet waarvan hy praat nie.
Hy kom dit agter en gaan voort:
"In daardie boek, wat maar net ses jaar gelede verskyn
het, is 'n artikel in Afrikaans deur prof. Bouman en 'n
ander in Engels deur myself. In albei artikels word na
daardie gedig van Celliers verwys en in albei artikels word
dit pertinent gestel dat dit oor daardie dennebome op
Botmaskop gaan. Ek is jammer, maar jy het g'n ontdekking gedoen nie, net onkunde geopenbaar."
Met die woorde draai prof. Franken om en stap weg.
Agter hom in die paadjie het 'n lilliputter bly staan.
Terug in die biblioteek kry ek gou die boek, Stellenbosch 1679-1929, in die hande. In sy artikel, 'n Besoek
aan Stellenbosch,
skryf prof. A. C. Bouman: "Die
indrukwekkende
ry dennebome wat onder aan die hang
van Botmaskop oploop, het Jan Celliers laat dig ... " en
hy haal dan die eerste vers uit M8rewande/ing aan.
In die Engelse artikel verwys prof. Franken na " ...
the gradual slope up Botman's Kop, starting along the

majestic row of firs, on which Jan Celliers wrote the fine
verses quoted in the Dutch text."
My nuuskierigheid was geprikkel. Jan Celliers het van
1919 tot 1929 die pos van Buitengewone Hoogleraar in
die Hollands-Afrikaanse
Letterkunde en die Letterkundige Estetiek aan die Universiteit
van Stellenbosch
beklee. Het hy nie dalk nog iets oor daardie dennebome
geskryf nie?
Ek vind dat afgesien van M8rewande/ing hy ook in
September
1919 Mo/ev/iet geskryf het waarin hy ons
geliefde Meulsloot besing. Die Berge van Stellenbosch is
gedateer 20 Desember 1919, Die Swae/23 Desember 1919
en dan Die Dennepitjie, 'n ware juweeltjie, 24 Desember
1919:

"K/ein sarkofaag
Wat /ewe draag
in p/aas van dood ... " begin dit, en verder aan:
" ... as sy hande net doen
dan word die fatsoen
vanself ontvou,
en waar niks eers was
staan hoog en vas
'n denneboom nou!
En so dikwe/s loop jy
of ek daar verby,
te bot en te dom
om die wonder in hom
en in ons te aanskou. "
Die tergende vraag was: het hierdie gedig betrekking op
Botmaskop se denne, of het die digter heeltemal ander
borne in gedagte gehad?
En op Sondag 14 Desember 1919, toe Jan Celliers so
diep in gedagte by ons verby gestap het met die paar
dennepitte in sy hand, was hy toe al besig met die skepping van Die Dennepitjie, wat hy tien dae later, op
Oukersaand,
sou voltooi?
Johannesburg,
Vrydag 12 Januarie 1940: Gisteroggend
het Piet Meiring, nuusredakteur
van Die Transva/er, in
wie se redaksie ek nou al 'n bietjie meer as twee jaar dien,
my opdrag gegee om 'n onderhoud met Jan F. E. Celliers
te voer. Vandag is sy 75e verjaardag.
Gistermiddag is die fotograaf en ek na Richmondlaan
60, op die hoek van Cookhamweg,
Auckland Park, die
woning van dr. en mev. H. B. Stegmann, waar prof.
Celliers kuier. Mev. Marie Stegmann is die digter se
oudste kind en enigste dogter. Hy het ook drie seuns.
"Jy moet maar hier naby my kom sit en hard in my oor
praat want ek is baie doof," is sy eerste woorde aan my.
"Ek is ook oud, vergeet maklik," en toe met 'n trotse
glimlag, "maar ek kan myle aanmekaar stap sonder om
moeg te word."
Hy vertel van sy "dae van dorre berekeninge"
toe hy
landmeter was, van die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog op hom en van sy keerpunt-verblyf
tussen
Switserland se sneeubedekte
berge toe hy skielik "die
uitgestrekte vlaktes van my eie land onthou het."
Hy het gepraat oor die stigting van Afrikaansmediumskole en sy mening uitgespreek
oor die moderne
Afrikaanse poesie.
Outomaties het ek alles aangeteken wat hy gese het,
maar deel van my gedagtes het na Botmaskop se ry borne
teruggekeer en ek het geweet ek moet die vraag oor Die
Dennepitjie aan hom stel. Daar is 'n onverwagte pO!Jse in
15

By die afskeid langs die motor vat prof. Celliers my
hand en se: "As jy weer Kaap toe kom, kan jy saam met
my van Kloofnek deur die stad by Seepunt en Clifton en
Kampsbaai om, oor die nek terug na my woning in
Kloofstraat stap. Ek kan nog daardie end in een skof
afle. Ek het nie motorbene nodig nie, my eie bene is
heeltemal genoeg."
Die berig het vandag verskyn. Die foto het goed
afgedruk.
Johannesburg,
Sondag 2 Junie 1940: Jan F. E. Celliers
is gisteroggend kort voor vyfuur oorlede in dieselfde huis
waar ek 'n bietjie meer as vier maande gelede die personderhoud met hom gevoer het. Die begrafnis is moremiddag uit sy ou woning in Kotzestraat 166, Sunnyside,
Pretoria. Hy word in die Ou Begraafplaas begrawe.
Hy sal nie weer onder die borne aan die hange van Botmaskop loop nie, en ek sal nou nooit weet wat die antwoord is op my vraag oor Die Dennepitjie nie.
Stellenbosch, Maandag 26 Januarie 1981: Vandag het
ek na die optog van die borne op Botmaskop teruggekeer.
Hulle is veel groter en meer koninklik as ooit tevore,
maar is my indruk dat die trotse kolonne uitgedun en
korter is 'n blote illusie?
Terwyl ek daar gestaan en kyk het, word ek bewus van
die moderne dorpsontwikkeling
wat uit minstens twee
kante nader aan hierdie dennelaning kruip en toe wonder
ek: aan die begin van die eeu het 'n boer die ry borne
geplant om sy veld en sy landerye teen die aanslae van die
wind te beskerm, maar wie sal hierdie borne teen die
winde van verandering beskerm? Sal daar later gese word
ons was "te bot en te dom om die wonder in hom en in
ons te aanskou?"
Die gevierde volksdigter,
Jan F. E. Gel/iers ... teen die
hang van Botmaskop het Gus Gluver hom die eerste keer
gesien.

die gesprek en
waarmee ek die
effense glimlag,
mev. Stegmann

ek is byna onmanierlik
in die haas
vraag stel. Die digter kyk na my met 'n
maar net toe hy wou begin praat kom
die vertrek binne met koffie.

Sy sit die koppies voor ons
eksemplare van Die Brandwag.
opgaaf te maak van sy bydraes
40 jaar gelede help stig het, toe

op
Hy
aan
ons

die tafel tussen ou
was juis besig om 'n
die tydskryf, wat hy
daar aangekom het..

Met die koffie en daarna het prof. Celliers oor
heeltemal ander sake begin gesels en dit was vir my
duidelik dat die onderhoud hom vermoei het. Ek het in
elk geval genoeg gegewens vir my berig. Die vraag oor
Die Dennepitjie, wat ek so graag aan hom wou stel, sal
vir 'n ander geleentheid moet oorstaan.
Vir die foto buite in die tuin het prof. Celliers op die
randjie van die visvywer gesit, waar die waterlelies vrolik
in die middagson geblink het.
Elfrieda, mev. Stegmann se jongste dogtertjie, het
langs haar oupa gaan plek inneem, met die ouer sussie,
Alma, aan die ander kant. Elsa, die oudste dogter, was
nie beskikbaar nie.
Terwyl die foto's geneem is, het die skrywer van Die
Vlakte, met behulp van 'n blaar, bye wat hulpeloos in die
water gespartel het, versigtig een vir een uitgeskep en na
droe grond gebring.
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* * *
Prof. D. G. M. Donald, van die Fakulteit Bosbou aan
die U.S., deel my mee dat hierdie borne minstens 80 jaar
gelede geplant is en dat hul gemiddelde hoogte 23,4 m is.
Die soort denneboom, Pinus pinea, ook bekend as die
sambreelden, skermden, seeden, kroonden, steenden in
Engels ook stone pine, se tuiste is die Mediterreense
gebied en kan 'n hoogte van meer as 30 m bereik.
Prof. Donald se in 1919, toe hierdie ry borne Jan
Celliers so bet ower het, was hul hoogte waarskynlik
sowat 15 m.
Daar is blykbaar 'n sterk en verstaanbare gevoel onder
natuurliefhebbers
dat, aangesien dennebome
die inheemse plantegroei aan die hange van verskeie Bolandse
berge verdring, hulle daar uitgeroei behoort te word. Ek
weet nie of dit ook die sambreelcten geld nie.
Aan die ander kant is dit waar dat in Suid-Afrika die
denneboom geensins 'n meer resente immigrant is as die
eie eikeboom, die wynstok of, wat dit betref, die blanke
Westerling self nie.
In Drie Eeue, deel I, skryf dr. Anna J. Boeseken:
"Behalwe blomme en vrugtebome het Van Riebeeek esseen 'n aantal eikebome geplant, terwyl die eerste denneborne uit Patria reeds in Augustus 1656 geplant is." Vanjaar in Augustus sal dit presies 315 jaar gelede wees.
In daardie tyd was daar 'n drastiese tekort aan timmerhout in die Kaap. Van Riebeeek het die Here XVll
om 'n skip vol planke gesmeek en 'n vat vol dennebolle
ontvang.
In haar boek Indigenous Trees of the Cape Peninsula,

skryf Margaret Whiting Spilhaus: "In November of 1656
the (Here) Seventeen sent him (Van Riebeeck) a cask of
fir cones ... Thus it was the Cape got its first fir trees."
Dorothea
Fairbridge
venel in haar boek Historic
Farms of South Africa hoe Van Riebeeck graanskure laat
bou en kort daarna Rustenburg by Rondebosch as die
middelpunt van sy boomplantbedrywighede,
gestig het.
"Sacks of acorns were sent from Holland and the
kernels of stone and cluster pines from Italy, and these
germinated and sprung up as if by magic in the good
black soil ... Simon van der Stel threw himself into the
work with energy and in 1687 it was recorded that 50 000
young trees were awaiting removal."

* * *

ALFRED
DR.Departement

POLSON,
senior navorser
in die
Biochemie aan die Universiteit,
is
onlangs vereer met 'n toekenning van die Stigting Claude
Harris Leon.

Die toekenning word jaarliks gedoen om die aandag te
vestig op individue wie se werk 'n wesentlike bydrae
gel ewer het op die gebiede van die wetenskap, tegnologie,
menslike gesondheid, opvoeding en maatskaplike welsyn.
Die toe kenning aan dr. Polson geskied uit erkenning vir
sy navorsingwerk op die gebied van biochemie wat veral
gekenmerk is deur sy skeppende vindingrykheid en groot
eksperimentele vernuf.

My dank aan:
• Prof. D. G. M. Donald, hoogleraar in boskunde,
Fakulteit Bosbou, U.S.
• Mev. Alma van Heerden, vrou van dr. S. J. P. K. van
Heerden van Waterkloof,
Pretoria.
Haar jonger
suster, Elfrieda, wat 41 jaar gelede saam met haar en
hul beroemde oupa by die visvywer afgeneem is, is
tans mev. J. H. Combrink van Potchefstroom.
Die
oudste suster, Elsa, wat die dag nie beskikbaar was
nie, is vandag mev. N. C. Coetzee van De Wildt,
naby Pretoria.
• Mev. Betsie Verwoerd
van Stokkiesdraai,
naby
Vanderbijlpark.
Sy en wyle dr. H. F. Verwoerd was
huisvriende van dr. en mev. H. B. Stegmann en die
gedagte van die onderhoud
met Jan Celliers het
oorspronklik
by hulle ontstaan.

Sedert begin verlede jaar doen dr. Polson heeltyds
navorsing in die Departement Bioehemie op Stellenbosch
saam met prof. K. J. van der Merwe in 'n navorsingsgroep wat nuwere ontwikkelinge
op die gebied van
antiliggame ondersoek.

Dr. Polson is op Brandfort in die Vrystaat gebore. Hy
het daar gematrikuleer en toe Matie geword. Nadat hy in
1933 die graad M.Sc. in fisiese ehemie behaal het, studeer
hy vir drie jaar met behulp van 'n Roekefellerbeurs
in
Uppsala, Swede, onder drie uitstaande wetenskaplikes,
low. Svedberg, Tiselius en Lamm. In 1937 verwerf hy die
graad D.Se. aan die U.S. met proff. Meiring Naude en D.
F. du Toit as eksaminatore.
Dr. Polson was sowat 14 jaar as viroloog en fisiese
ehemikus verb on de aan Onderstepoort
en daarna vir 25
jaar werksaam in die Departement
Virologie en die
Mediese Navorsingsraad
(MNR) se Virus Navorsingseenheid aan die Mediese Skool van die Universiteit van
Kaapstad.
In die jare het hy ook besoek gebring aan vooraanstaande oorsese navorsingsinstitute
so os die National
Institute of Health in Bethesda in die V .S.A., die Karolinska Instituut in Stockholm en die navorsingsgroep
van
R. R. Porter in Engeland.
In 1958 verwerfhy nog 'n D.Sc.-graad, die keer aan die
U. K., en in 1975 word die Goue Medalje van die MNR
aan hom toegeken. Vanaf 1978 beklee hy vir twee jaar die
pos van senior lektor in mikrobiologie aan Ikeys.

Dr. Alfred Polson.
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STELLENBOSCH
IE STELLENBOSCH
2000-fonds van die Universiteit het in Junie die R3 miljoen-kerf verbygesteek.
Op 30 Junie - knap voor druktyd - het dit gestaan op
R3 250 000. Die fonds is op 6 Augustus verlede jaar van
stapellaat loop, en op 10 November was dit reeds meer as
R2 miljoen. Op die oomblik word daar sterk gemik na R4
miljoen.
STELLENBOSCH
2000 het geweldig inslag by individue en die private sektor gevind. Die ondersteuning tot
dusver is sprekende bewys daarvan. Diegene wat bydra,
doen dit nie bloot as 'n gebaar van vrygewigheid nie.
Hulle besef STELLENBOSCH
2000 is 'n belegging in
werkkragte en leiers vir die tye wat wag.
In die afgelope
maande
het die Departement
Ontwikkeling onverpoosd voortgegaan om STELLENBOSCH 2000 in verskeie dele van die land bekend te stel.
Die boodskap van STELLENBOSCH
2000 is immers
duidelik: beter toegeruste studente moet vir die toekoms
gelewer word. Dit is 'n vereiste wat gestel word deur die
Republiek se snelle tegnologiese ontwikkeling. Voorts is
dit van lewensbelang vir Suid-Afrika dat mense met die
regte
potensiaal
nagraads
studeer.
Inmiddels
is
STELLENBOSCH
2000 daarop ingestel om nagraadse
opleiding en navorsing sterker te vestig en in diepte te laat
groei.
Dinees is op verskeie plekke deur die Departement Ont-

D

wikkeling aangebied en by die geleenthede is Oud-Maties,
ouers van huidige studente en vriende by die STELLENBOSCH 2000-veldtog ingeskakel. Die Olid-Matieskakelkomitees het die taak op hulle geneem om insameling
plaaslik te behartig.
Op 13 Maart het sowat 175 Oud-Maties,
vriende en
ander weldoeners van die Maties, in die stadsaal op
Moorreesburg 'n dinee bygewoon waar die rektor, prof.
Mike de Vries, die aanwesiges nader toegelig het oor
STELLENBOSCH
2000. Dit was 'n spoggerige aand wat
sommer nog lank on thou sal word.
Presies drie maande later, op die aand van 12 Junie, is
'n dinee op Malmesbury in die stadsaal aangebied wat
deur 180 mense bygewoon is. Dr. Kosie Gericke, die U.S.
se vise-kanselier,
het nadere inligting oor STELLENBOSCH 2000 verskaf en daar is tot na pampoentyd
(middernag!) gekuier.
Mm. Tex de Swardt van die Departement Ontwikkeling, wat aan die spits van fondswerwing in die Swartland
staan, het sy dank teenoor almal wat so vlytig met die
dinees op Moorreesburg en Malmesbury gehelp het, uitgespreek. "Die Swartlanders,
en veral die manne se"
wederhelftes, is mense wat nog altyd hul raakvat geken
het," het hy teenoor Matie/and opgemerk.
Op 13 Mei het die volle Oud-Matieskakelkomitee
van
Richmond in 'n plaaslike hotel op die dorp 'n dinee

Moorreesburg
"

Links: S6 het dit die aand met die
STELLENBOSCH
2000-dinee
in die
stadsaalop
Moorreesburg
gelyk. Toe
die foto geneem is, was almal druk
besig om die innerlike
te verstewig ...

Links: Gaste aan die hooftafel
met
die dinee op Moorreesburg:
v.l.n.r.
mnr. Tex de Swardt (van die U.S. se
Departement
Ontwikkeling),
mev. en
mnr. Hannes Lochner, prof. Mike de
Vries (rektor) en sy vrou, Renee, mnr.
Francois
Roux (voorsitter
van die
Oud-Matieskakelkomitee)
en
sy
wederhelf, Vivia.
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2000 KRING WYD
bygewoon waar nadere besonderhede
oor STELLENBOSCH 2000 verstrek is deur mnr. Andries Esterhuyse,
adjunk-direkteur
van Ontwikkeling. Mnr. Haas Kruger,
die man van Ontwikkeling wat in die geweste vir skakeling en fondswerwing verantwoordelik
is, is vol lof vir
die wonder like gesindheid van oud-studente
en ouers
van huidige studente op Richmond en omstreke.
Die grootste byeenkoms die afgelope paar maande
was op 22 Mei op Ceres in die Ceresvallei-kerksaal
waar
276 gaste 'n dinee bygewoon en geluister het na die visekanselier, dr. Kosie Gericke. Mnr. Nick de Klerk, wat in
die gebied aan die spits van die STELLENBOSCH
2000veldtog staan, het die geselligheid as meer as 'n reuse
sukses bestempel. Hy se oud en jonk het hul gate uit
geniet. "Diegene wat my gehelp het, het geen moeite
ontsien om te sorg dat alles klopdisselboom loop nie. Ek
se vir hulle almal baie, baie dankie," het mnr. De Klerk
gese.
Mnr. De Klerk het ook dinees gereel vir die OudMatieskakelkomitees
van Villiersdorp en Franschhoek
- dit is gehou op 8 Junie in die Hotel Keerom op Villiersdorp en op II Junie in die Hotel Excelsior Swiss
Farm op Franschhoek.
By albei geleenthede het mnr.
Andries Esterhuyse, die Departement
Ontwikkeling se
adjunk-direkteur,
die woord gevoer oor STELLENBOSCH 2000. Mnr. De Klerk se hy kon nie vir meer

geslaagde gesellighede gewens het nie. "Ek is weer opnuut getref deur die wonderlike gesindheid wat almal
teenoor ons Alma Mater openbaar,"
het mnr. De Klerk
gese.
Op 19 Junie het daar 'n Matiegees soos min in Verre
Noord-Transvaal
geheers toe 78 Oud-Maties, ouers van
huidige Maties en ander vriende, na die Ranch Motel
tussen Pietersburg en Potgietersrus opgeruk het. Mnr.
Willem Dreyer van die Departement
Ontwikkeling
se
kantoor in die Goudstad, se dit was 'n baie geslaagde
byeenkoms.
Hy stel dit so: "Dit was 'n dawerende
sukses. Almal wat genooi is, het opgedaag en sommige
het ver ente gery. Daar was nie een lee stoel in die vertrek .~ie, en ons het tot laatnag gekuier en gesels." Die
geleentheidspreker
was mnr. Andries Esterhuyse wat
aan die aanwesiges vertel het wat met STELLENBOSCH 2000 beoog word.
Mnr. Esterhuyse het ook die volgende aand as geleentheidspreker
by 'n soortgelyke geselligheid in die
Merenskyklub
op Phalaborwa
opgetree.
Daar was
sowat 40 mense teenwoordig.
Mnr. Dreyer se mev.
Scholtz, vrou van die voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee,
dr. Tokkie Scholtz, het sommer puik
reelings getref. "Soos met die ander byeenkoms het ons
op Phalas ook gate in die nag gesels," vertel mnr.
Dreyer.

Regs: Die groepie aan talel 15 die
aand
op Moorreesburg
was vol
draadwerk.
Kyk net hoe ondeund v.l.n.r. mev. Poppie Visser, mnr. Henry
Warnich, mev. en mnr. Alwyn van der
Merwe en mnr. Niel Rust. In die
voorgrond
(ampertjies
teen
die
kamera) sit die egpaar Louw.

Regs: Ai, hoe salig en gelukkig word
daar hier ontspan
na die heerlike
disse en voggies. V.I.n.r. mnr. Koos
Carstens,
mej. M. Muller,
mev. en
mnr. Louis Lourens en mev. en mnr.
Wessel Koch.
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Richmond

Jl

Lede van Richmond
se Oud-Matieskakelkomitee
saam met die geleentheidspreker,
mnr.
Andries
Esterhuyse, afgeneem. V.I.n.r. mev. C. E. de
Vries, mnr. en mev. A. J. Naude, mnr.
en mev. Esterhuyse, mnre. H. Ackermann en A. Lotter, mev. en dr. J. H.
Ferreira, en mev. E. Crouse.

Die
voorsitter
van
die
oudstudenteskakelkomitee
op
Richmond, mnr. Cassie Erasmus en sy
vrou, het die aand baie geniet. Hulle
het ook heelwat te make gehad met
reelings vir die dinee.

Nog twee Oud-Maties
wat die aand
lekker gekuier het, was mnr. en mev.
H. C. Coetzee van die plaas, Poortjie.

Perdfris, gesond en vol dinge. 56 Iyk
'n Oud- Tukkie wat 'n Oud.Matienooi
as vrou gevat het. Gelukkig is mnr. en
mev. John Marais van Klipplaat
se
seun op 5tellenbosch.
(Oom John se
bene wens
sy
verbintenisse
met
Tukkies is hy ook nog die engiste
Bloedsap in die Karoo!)
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Ceres
Links: Die Ceresval/ei-kerksaal op
Ceres waar daar op 22 Mei dinee
gehou is, was indrukwekkend getooi
ooreenkomstig die tema: Republiekfees. Die versiering is op die verhoog
agter die geleentheidspreker, dr. Kosie
Gericke, sigbaar. Sittend aan die
hooftafel v.l.nJ. mnr. N. de Klerk (van
die Departement Ontwikkeling
op
Stel/enbosch), mnr. en mev. F. Badenhorst, mev. R. Esterhuyse, mev. C. H.
Steenkamp, mnr. A. J. Esterhuyse
(ook van die Departement Ontwikkeling), mev. Bettie Gericke en ds. C. H.
Steenkamp, voorsitter van die OudMatieskakelkomitee en van die fondsinsamelingskomitee
op Ceres. Dr.
Steenkamp is baie jare al 'n staat.
makervoorsitter in die geweste.

\
Bo: Os. en mev. Rens (die egpaar regs) van Prins Alfred
Hamlet en hul gaste.

)£i

Bo: Mev. S. W. Wilson (haar oe wag vir ons kamera se flits)
en haar man sa am met hul/e gaste.

Links: Mnr. T. H. J. Mouton - dit Iyk
of hy so bietjie diep nadink - en sy
eggenote (sy sit langs hom) wat ook
een van die gasvroue was, het gesorg
dat almal aan hul/e tafel gelukkig is.
Te oordeel aan die tevrede glimlagte
het hul/e goed daarin geslaag.
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I
Bo: Mnr. A. G. Foster (links) se eggenote was een van die
knap gasvroue wat van Ceres se dinee so 'n uitmuntende
sukses help maak het. (Sy is nie op die foto nie.) Mnr. Foster
is lid van die Oud-Matieskakelkomitee
op Ceres.

ii...~

re;,

Bo: Die ete is klaar genuttig, die aand is nog betreklik jonk en
die groot kuiertyd is op hande ... die byeenkoms op Ceres
was die grootste die afgelope maande. Daar was 276 OudMaties, ouers en vriende van Stellenbosch
teenwoordig.

Villiersdorp
Die Oud-Matieskakelkomitee
van Villiersdorp,
waarvan verskeie ouers van huidige studente
oak lid is, is hier afgeneem op 'n dinee op 8
Junie in 'n plaaslike hotel. V.I.n.r. mnr. N. C. de
Klerk (U.S. se Departement
Ontwikkeling),
mnr.
en mev. D. C. Botha, mnr. W. F. Tredoux (voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee),
mev.
en mnr. J. H. G. Roux, mnr. C. P. Jamneck, mnr.
A. J. Esterhuyse (van die Departement Ontwikkeling wat ook die aand geleentheidspreker
was), ds. en mev. P. C. van Rooyen, mev. en mnr.
T. C. Botha, mnr. F. W. de Jongh, mnr. D.
Human en mev. ,en dr. C. A. Myburgh. (Mevv.
Tredoux en Jamneck en mnr. en mev. J. M. Conradie het ook die dinee bygewoon
maar sit
ongelukkig so dat hulle nie op die foto gesien
kan word nie.)

Franschhoek

...

,

~

"~~ii.~~
.~.

Franschhoek se Oud-Matieskakelkomitee
was op 11 Junie tydens 'n dinee in 'n plaaslike hotel byeen om meer te hoor
van STELLENBOSCH
2000. Op die. boonste foto links is ds. Gys Muller, voorsitter van die skakelkomitee,
aan die
woord. Sittend v.l.n.r. mnr. N. C. de Klerk (van die Departement Ontwikkeling),
mnr. en mev. W. H. Kruger, mev. Muller,
mnr. A. J. Esterhuyse (van die Departement
Ontwikkeling
wat ook geleentheidspreker
was) en mnr. en mev. P. S.
Botha. Op die boonste foto regs is v.l.n.r. mnr. en mev. G. A. Louw, mev. en mnr. J. M. Bakkes (hy is skoolhoof
op
Franschhoek),
mev. en mnr. C. J. Zaaiman en mev. M. J. Ferreira.
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Pietersburg- Potgietersrus

Bo: 'n Foto geneem op 19 Junie vanjaar - mev. Tokkie
Niemand, eggenote van die voorsitter
van die Oud-Matieskakelkomitee
op Pietersburg,
saam met mnr. Andries
Esterhuyse,
wat die mikpunte
van STELLENBOSCH
2000
aan die U.S. se oud-studente
en ondersteuners
in Verre
Noord- Transvaal oorgedra het. Dit is aan mev. Niemand te
danke dat daar nie een stoel in die saalleeg
was nie. (Haar
man kon ongelukkig
nie die dinee bywoon nie.)

Bo: Die mees senior Oud-Matie op die saamtrek van Potties
en Pieties se mense was prof. Jan H. Hofmeyr, hier saam
met sy vrou, Debora, 'n Oud-Matienooi.
Prof. Hofmeyr, wat
op Eerstegoud
woon, was in 1926 eerstejaar
en het
gestudeer totdat hy in 1933 die graad D.Sc. in die landbou
verwerf het. Mev. Hofmeyr was 'n nooi Gie en sy het B.Sc. en
die S.O.D. aan die U.S. verwerf.

Bo: Oat daar die aand in die Ranch
twyfel nie - hier is (v.l.n.r.) Piet
Albert Bergh en Sarie van Rooyen
gesmul deur 'n woordjie of wat met
te wissel.

Bo: Marina en John Hawken van Potgietersrus.
Marina het
gesorg dat almal wat op Potties en omgewing genooi is die
dinee bywoon. John Hawken het, net soos Oom John Marais
van Richmond, die groot geluk getref: 'n Oud-Matienooi
het
hom as man gevat! (John is 'n Oud-Witsie.)

Motel gekuier is, Iy geen
Bassol1, Betsie Bester,
besig om so tussen die
vriende oorkant die tafel

Bo: 'n Heildronk op daardie lieflike plek in die vallei van Van
der Stel . .. op goue dae ... op 'n stukkie onoortreflike
lewe. Bettie en Jan Stemmett
mag baie kilometer
ver van
hulle Alma Mater wees maar hul hartklop is nog pure Matie.

•

Bo: Chris Botha (links) van Potgietersrus
- hy is nou se dae
grootwildjagter
- in druk gesprek met Willem Dreyer van
die Departement
Ontwikkeling
se kantoor in Johannesburg.
Willem
behartig
die skakeling
met
oud-studente
in
Transvaal.
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Malmesbury

Bo: Met sulke geesdril
kan geen
veldtog skeefloop
nie! In vandag se
wereld moet 'n man mos 'n sin vir
humor he, 01 hoe? Hier is lede van
Malmesbury
se
Oud-Matieskakelkomitee en 'n aantal vrywilligers
druk
besig met die beplanning
van die
STELLENBOSCH
2000-veldtog
in die
deel
van
die
Swart/and.
(Mnre.
Andries Esterhuyse en Tex de Swardt
van die U.S. se Departement
Ontwikkeling is ook by - hul/e sit agter die
ry talels). Die loto is voor die dinee
van 12 Junie geneem.

Links middel: Stel/enbosch
se visekanselierspaar,
dr. en mev. Kosie
Gericke, hier algeneem
saam met
mev. en ds. Wil/ie Rautenbach (links)
en mev. en mnr. Eddie Pienaar (regs).
Dr. Gericke was die aand geleentheidspreker.

Links: Oud-Matieonderwysers
wat die
dinee op Malmesbury
bygewoon het:
v.l.n.r.
mnre.
Marais,
De Vil/iers,
Franken,
O'Kennedy,
Saunders
en
Myburgh.
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Regs: Hierdie vier vriendelike manne
het Malmesbury
se STELLENBOSCH
2000-dinee
geweldig
geniet.
V.I.n.r.
Johan
Sadie,
Kobus
Smit,
Paul
Joubert en Gawie Hagen. Mnr. Hagen
het die geluk in die lewe getref: sy
wederhelf is 'n Oud-Matienooi!

Regs: Drie elegante paartjies wat die
aand ook heerlik gekuier het, is v.l.n.r.
mnr. en mev. Johan van der Merwe,
mev. en mnr. Pieter van der Westhuizen en mev. en mnr. Rico Wessels.
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• • •

en uit Kaapstad

Lede van die Kaapse Balie op Stellenbosch afgeneem
tydens 'n middagete op 19 Junie in die Rektor se Bloukamer in die Langenhoven-studentesentrum. By die ge.
leentheid is aan hulle dankie gese vir hulle onbaatsugtige
hulp ten opsigte van STELLENBOSCH 2000. V.I.n.r. mnr.
Danie Goldie (senior ontwikkelingsbeampte aan die U.S.),

••

adv. Jose Jordaan, adv. Fritz Brand, adv. Jeanette
Traverso, adv. Madelaine de Swardt, prof. A. B. de Vil/iers
(dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid), adv. Ernst
Kleynhans, mnr. Piet Lombard (direkteur van Ontwikkeling) en adv. Con de Kock.

Skenkings aan STELLENBOSCH

2000
STELLENBOSCH
2000
recently
moved a big step nearer its target of
R20 mil/ion
when R70000 was
pledged to the fund by AECI, one of
the largest explosives, plastics and
chemical industries in Africa. The
money wil/ be utilised for a post
graduate course in Polymer Science.
The pledge, staggered over seven
years, also provides for an escalation
of 12'12% per annum which means
that in the end it will total more than
R102000. Dr Denys Marvin, Managing
Director of AECI, is pictured here
handing the first cheque of R10 000 to
Dr Ron Sanderson (left), Director of
the University's Institute for Polymer
Science.

Die foto's is geneem by
geleentheid waar donateurs
persoonlik hulle skenkings
aan die STELLENBOSCH
2000-fonds kom oorhandig
het.
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Mnr. Jannie Snyman, assistent-hoofbestuurder (bemarking) van Sanlam,
oorhandig hier die eerste tjek van 'n
beloofde skenking van R35000 vir
STELLENBOSCH 2000 aan die U.S. se
direkteur van Ontwikkeling, mnr. Piet
Lombard (tweede van links). Sanlam
se streekbestuurder op Stellenbosch,
mnr. Piet van Zyl (links), en die Universiteit se assistent-direkteur van Ontwikkeling, mnr. Henry Visser, is die
ander persone op die foto.

Caltex Oil (SA) (Pty) Ltd recently made

a generous donation to the STELLENBOSCH 2000 campaign. Mr J. K.
Lebides, Regional Manager (Cape) of
Caltex Oil, is pictured here handing
the cheque to Mr P. J. Lombard (left),
Director of Development of the
University. Mr Chris van der Merwe,
Senior Development Officer, is on the
right.

Nog 'n skenking aan STELLENBOSCH
2000 - die keer van die Standard
Bank. Mnr. Jack Esterhuizen (regs),
streekhoofbestuurder
van die Standard, oorhandig 'n tjek vir R2 000 aan
die Maties se direkteur van Ontwikkeling, mnr. Piet Lombard. Links staan
die Standard Bank se bestuurder in
die
Eikestad,
mnr.
Johannes
Willemse.
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AlE van ons ouer Oud-Maties sal met die aanskoue
van die foto links ongetwyfeld in die laan van herinnering teruggevoer word. U onthou hom seker nog ...
dis niemand anders as Stellenbosch se eerste verkeersman, mm. Matthys Salomo Weyers, nie. Almal het hom
geken as Oubaas Five Bob - van wee die gereelde boetes
wat hy oortreders opgele het.
Oubaas Five Bob was in die jare dertig en veertig 'n
bekende - en ietwat gevreesde - figuur in die Eikestad.
Hy is in 1944 - op ouderdom 58 - aan 'n hartaanva1
dood.
Oor Oubaas Five Bob kan ve1e staaltjies vertel word.
Oud-studente
kan gems in die verb and van hulle laat
hoor. Skryf aan die Redakteur, Departement Ontwikkeling, Universiteit, Stellenbosch 7600. U vertelling sal in
Matie/and gepubliseer word en indien daar 'n foto of
twee ter illustrasie is, is dit ook baie welkom.
Die onderste foto - dis Stellenbosch se B.A.-klas van
1914 is aan mm. Andries Esterhuyse,
adjunkdirekteur van Ontwikkeling,
besorg deur dr. D. F.
Kokot. Hy was in 1911 eerstejaar en woon tans in Pretoria. Hy is terloops ook op die foto maar het nie
aangedui presies waar hy sit nie.
Mm. Esterhuyse het vriendelik gevra dat indien daar
nog mense op die groepfoto is wat van hulle willaat hoor,
hy baie bly sal wees veral met die oog op die eendaagse
saamtrek van die oudste Oud-Maties op Stellenbosch op
9 Desember vanjaar. Mm. Esterhuyse gaan probeer om
almal wat voor 1925 op Stellenbosch gestudeer het die
dag byeen te bring.
Uitnodigings na die retinie van die "oudstes"
word
binne enkele dae gepos. Studente uit daardie jare wat
Matie/and nie gereeld drie keer per jaar ontvang nie,
moet egter besef mm. Esterhuyse beskik nie oor hulle
adresse nie.
Indien dit wei die geval is, moet besonderhede so gou
doenlik gestuur word aan: Mnr. A. J. Esterhuyse, Departement Ontwikkeling,
Universiteit,
Stellenbosch 7600.
(Sy telefoonnommer
is 77645)

B

Onthouu
die man}

28

Regs: 'n Foto geneem op die saamtrek op 15 April in die Hotel Mount
Nelson in Kaapstad. Agter v.l.n.r. ds.
P. S. du Toit, mnre. A. J. Esterhuyse,
A. S. Gobrechts, G. J. Malherbe, D. G.
du Plessis, Japie Basson, F. H.
Badenhorst,
D. G. Malan, J. L.
Schoeman, J. J. du T. de Kock, M. J.
Lourens, dr. Phil Weber en mnr.
Sun ley Uys. Voor v.l.n.r. mevv.
Basson, Badenhorst, Gobrechts, A.
M. McArdell, Du Toit, De Kock,
Malherbe en Schoeman.

BEMAKINGS HUl ERNS
UD-MATIES wat in die jare voor 1940 op die Akker
O
was, is die afgelope maande by twee geleenthede
byeengebring - in Kaapstad op 15 April en in die Paarl
op 4 Mei. Insgelyks het 'n groep Oud-Maties wat voor
1950 afgestudeer het op 10 Junie op Wellington saamgetrek.
Die Universiteit se adjunk-direkteur van Ontwikkeling,
mnr. Andries Esterhuyse, het by die geleenthede die oudstudente nader toegelig oor testamentere bemakings en
hoe hulle by die hele skema ingeskakel word.
Die adjunk-direkteur het aan Matieland gese hy is diep
getref deur die Oud-Maties se lojaliteit. "Dit is oorweldigend, dis kompleet asof iets met ons oud-studente
gebeur. Te oordeel aan die positiewe reaksie is ek oortuig
dat die wyse van inskakeling die korrekte is. Die result ate
tot op datum is voorwaar 'n besieling."
AI drie byeenkomste is ook bygewoon deur mnr.
Sunley Uys, die Universiteit se senior ontwikkelingsbeampte wat uitsluitlik met testamentere bemakings belas
is.

Op die boonste twee foto's is 'n groep Oud.Maties wat
voor 1950 op die Akker was tydens 'n dinee op Wellington
byeen. Mnr. Andries Esterhuyse, adjunk.direkteur van
Ontwikkeling, was by die geleentheid (op 10 Junie vanjaar) die geleentheidspreker.

Regs: In die Paarl het die groep studente uit die jare voor
1940 op 4 Mei vanjaar byeengekom. Agter v.l.n.r. ds. J. J.
Sieberhagen, mnre. D. F. Q. du Toit en Andries
Esterhuyse, dr. W. G. Ie Roux, mnre. P. J. Cornelissen, W.
Smit, G. O. Neser, H. J.le Roux en Sunley Uys. Voor v.l.n.r.
mev. H. J. Ie Roux, mev. Neser, mev. Willem Ie Roux, mev.
Cornelissen, mev. Sieberhagen, mev. Smit, mev. Du Toit,
dr. F. J. Joubert en mnr. J. C. Wolfaardt.
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NOTULE VAN VERGADERING VAN DIE KONVOKASIE VAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH GEHOU IN DIE H. B. THOMTEATER OP 28 NOVEMBER 1980 OM 19H30
Aanwesig:
Prof. H. B. Thorn (president en voorsitter), mnre. J. D. R. Albertyn, S. A. Barnard,.C. Bellingan, mev. J. M. Beukes, mej. C. Beyers, dr. J. M.
Blomerus, mev. E. W. BOhmer, kol. H. Buitendag, mev. M. S. B. CilIie, prof. P. J. Cillie, mev. A. Claassens, dr. S. 1. H. Claassens, mev. G. E.
C!uver, prof. P. F. C!uver, mnr. J. P. Coetsee, prof. P. J. Conradie, mnr. R. P. Conradie (sekretaris), mev. U. Conradie, prof. J. J. Cruywagen,
mnre. N. C. de Klerk, J. M. de Kock, G. J. de Swardt, proff. J. J. de Villiers, 1. W. R. de Villiers, M. J. de Vries, mev. R. de Vries, mnre. W. P. 1.
Dreyer, A. J. du Toit, mev. F. A. du Toit, prof. D. L. Ehlers, mnr. A. J. Esterhuyse, dr. P. du T. Fourie, mnre. M. L. Geldenhuys, J. Greeff, mev.
J. 1. Grobbelaar, di P. de V. Grobbelaar, J. W. Hanekom, mnre. D. C. Hauptfleisch, I. A. Hendrikse, ds. J. A. Hurter, proff. J. P. Jansen, M. E.
Jooste, mev. H. M. Jordaan, prof. P. G. Jordaan, mnr. W. J. Jordaan, prof. D. J. Kotze, mev. M. C. Kotze, mnr. J. L. Kriel, mevv. L. Kriel, O.
Krige, mnr. A. D. KrUger, dr. H. E. C. KrUger, mnre. J. C. Krynauw, Lie Roux, P. J. Lombard, di H. C. Loubser, A. F. Louw, Sy Ed. E. Louw,
mej. G. J. Louw, mev. H. Louw, mejj. J. M. Louw, M. H. Louw, mnr. G. H. Malherbe, mev. D. S. Marais, ds. F. N. Marais, prof. J. G. Meiring,
mnre. P. K. Morkel, B. A. MUller, mev. L. MUller, mnr. N. C. MUller, dr. L. M. Muntingh, mnr. L. J. Murray, mev. M. E. Murray, prof. A. Nel,
mnre. D. D. Nel, G. Nieuwoudt, dr. C. Olivier, mnre. 1. R. Olivier, J. J. Oosthuizen, mev. H. B. Pauw, dr. Theo Pauw, mev. M. H. Pienaar, prof.
J. W. Postma, mevv. L. Pretorius, E. D. Prins, dr. J. M. G. Prins, mev. C. M. Rens, dr. P. A. Rens, mnr. A. W. Retief, mev. M. Retief, ds. A. B.
Roos, mnr. P. K. Roos, prof. H. W. Rossouw, mnr. E. Roux, mev. M. R. Roux, dr. A. E. Schoch, mnr. M. J. Schoonwinkel, mev. H. L. Serfontein, ds. N. Serfontein, mnr. A. A. Slabber, mev. H. M. Smit, prof. F. Smuts, mev. J. H. Smuts, mnr. 1. F. Spies, ds. C. H. Steenkamp, mev. M.
de V Steyn, mnre. P. G. Steyn, J. A. Strauss, L. J. Terblanche, proff. S. J. Terreblanche, A. A. Theron, mevv. E. Theron, H. J. Theron, mnr. W.
Theron, prof. B. F. Thiart, mev. R. Thorn, mnre. L. M. Toerien, W. Tyrrell-Glynn, P. E. van der Gaast, mev. A. L. van der Merwe, mnre. C. F.
van der Merwe, P. J. van der Merwe, proff. H. van der Spuy, P. W. van der Walt, mnr. H. T. van Huyssteen, mev. H. van Niekerk, prof. H. G.
van Niekerk, mnr. P. E. van Niekerk, mev. B. A. van Rooyen, mnr. J. J. van Rooyen, prof. J. W. van Rooyen, mnr. Van Schalkwyk, mev.
D. M. J. van Vuuren, dr. J. C. J. van Vuuren, prof. C. J. van Wyk, mnr. Bosman van Zyl, proff. H. F. Vermaas, H. C. Viljoen, mnr. H. S. Visser,
mej. S. Warnich, mnr. A. J. Wessels.
Sewe en twintig besoekers het ook die presensielys onderteken.
Konstituering:
Die sekretaris lees die gepubliseerde kennisgewing waardeur die vergadering byeengeroep is, voor, en die voorsitter verklaar die vergadering
behoorlik gekonstitueer.
Na 'n openingsgebed deur ds. P. de V. Grobbelaar heet die voorsitter al die aanwesiges welkom.
Betuiging van meegevoel:
Die vergadering betuig sy meegevoel met die naasbestaandes van lede van die Konvokasie wat sedert die vorige vergadering oorlede is. Die volgende
name word genoem: dr. J. J. (Jim) Fouche, prof. J. P. J. van Rensburg, dr. P. D. Henning, oom Pietie Ie Roux, prof. J. J. Oberholster, oud-appelregter C. G. Hall, prof. H. O. Reuter, mej. M. I. A. MUnchmeyer, prof. W. E. G. Louw, prof. S. J. (Faantjie) Pretorius, dr. C. vd M. Brink, prof.
J. M. (Joey) Joubert, mnr. J. S. Olivier, mnr. J. J. Piek, oud-appelregter P. 1. van Blerk, ds. P. W. J. van Jaarsveld, mnr. Daneel du Preez, prof.
C. G. W. Schumann, dr. Annette Snyman, prof. A. C. Cilliers, mnr. P. E. Ie R. van Niekerk, prof. B. H. Koeppen.
Notule:
Die notule van die vergadering van 30 November 1979 word bekragtig en deur die voorsitter onderteken.
Die voorsitter wys kortliks op: (a) die posisie van die Konvokasie binne die struktuur van die Universiteit; (b) die groot take waarvoor die Universiteit te staan gekom het, veral die veldtog Stellenbosch 2000; en (c) die noodsaaklikheid dat Konvokasielede soveel doenlik in verband hiermee
hartlike steun verleen.
Geleentheidspreker:
Die geleentheidspreker, die Administrateur van Kaapland, mnr. Eugene Louw, lewer 'n indringende beskouing oor verskillende terreine rakende
Kaapland en Ie veral klem op vrugbare samewerking wat daar tussen die provinsie en die US bestaan.
Die voorsitter bedank mnr. Eugene Louw vir sy geleentheidstoespraak en stel die volgende mosie voor:
"Die Konvokasie boekstaaf sy hol! waardering teenoor mnr. Gene Louw, Administrateur van Kaapland en lid van die Konvokasie, vir sy insiggewende, besielende optrede voor die Konvokasie op 28 November 1980, toe hy sekere uitdagings van Kaapland in ol!nskou geneem en na die rol
van die Universiteit in verband daarmee verwys het. Die Konvokasie betuig ook opregte dank aan hom vir die dinamiese wyse waarop hy die sake
van Kaapland hanteer, en met name vir wat hy reeds tot stand gebring het in die kort tyd sedert hy as Administrateur aangestel is. Die Konvokasie
let tewens met dankbaarheid op die besonder positiewe stand punt wat hy ten aansien van die onderwys - en veral ook die Universiteit van Stellenbosch - huldig en handhaaf."
Die mosie word eenparig aangeneem.
Verkiesing van President:
Prof. H. B. Thorn word eenparig herkies tot president vir die tydperk 1981-1982.
Gelukwensings:
Onbestrede voorstelle van gelukwensing aan 'n aantal persone met onderskeidings wat hulle te beurt geval het, word aangeneem, onder andere:
mnr. Alwyn Schlebusch benoem tot vise-staatspresident en voorsitter Presidentsraad; proff. H. B. Rycroft, R. L. Straszacker, H. B. Thorn en dr.
A. J. A. Roux ontvang dekorasie vir voortreflike diens (Prof. Thorn ook i.v.m. verskyning van boek oor D. F. Malan); mnr. Louis Botha benoem
tot Administrateur van die Oranje-Vrystaat; prof. Danie Joubert aangestel as Rektor van die Universiteit Pretoria m.i. v. 1982; dr. Dawie de Villiers
opgeneem in kabinet; mnr. Jaap Wilkens verkies tot president van die SA Landbou-unie; mnr. Sarel Steel verower Kanseliersmedalje, 1979; prof.
C. F. Garbers aangestel president van WNNR; dr. Andre du Toit aangestel as voorsitter Volkskas; prof. D. 1. Opperman verower Hertzogprys
(vierde keer) en CNA-prys, ontvang eregraad van Universiteit Kaapstad; dr. P. S. Meyer aangestel as adjunk-direkteur-generaal van Nasionale Opvoeding; dr. W. A. Vosloo verkies tot voorsitter, SA Vereniging vir Diereproduksie; dr. C. M. Strydom aangestel as senior hoolbestuurder
Volkskas; adv. H. F. van Zyl bevorder tot adjunk-prokureur-generaal; prof. H. W. Hosten aangestel as dekaan, Fakulteit Regsgeleerdheid,
UNISA; prof. A. J. Brink ontvang H. R. Malan-prys vir nie-fiksie; mnr. Abraham de Vries verkies tot voorsitter van Afrikaanse Skrywersgilde;
prof. J. L. Sadie aangestel as' lid van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing; mnr. H. A. Sioet verkies tot president van die Afrikaanse
Handelsinstituut; mnr. Ernst Sonntag bevorder tot sekretaris van Bosbou; skout-admiraal J. A. G. Weideman aangestel as stafhoofvan operasies,
SA Vloot; mnr. Johan van Wyk aangestel as redakteur van Die Suidwester; prof; D. G. Steyn ontvang ere-doktorsgraad van Universiteit Pretoria;
mnr. Pierre Marais ontvang SBW-prys vir ondernemende joernalistiek; advv. A. A. Schreiber en L. W. H. Ackermann aangestel as regters, Transvaalse Provinsiale Afdeling; mev. Rona Rupert verower Scheepers-prys vir jeuglektuur; dr. P. Rossouw benoem tot direkteur van ekumeniese sake,
NG Kerk; proff. T. P. Dreyer, J. P. du Toit, P. G. Human, A. T. MOiler, D. H. Odendaal, W. J. C. J. Rosenstrauch, J. G. Steytler, C. 1. Swanevelder, S. M. Swart, F. S. van der Merwe, J. J. van der Walt, P. W. van der Walt en J. A. van Zyl aangestel as hoogleraars aan die US; mnre. Japie
Basson, W. C. Dempsey, proff. Christoff Hanekom, Ernst Marais, mnr. Piet S. (Weskus) Marais, adv. Dan Neser, mnre. Jan Pickard, Nic Treurnicht en prof. Willie van Niekerk benoem tot lede van die Presidentsraad.
Die voorsitter verdaag die vergadering om 21hlO nadat hy die sekretaris namens die aanwesiges bedank het vir sy bydrae.
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Eers Neelsie,
nou Loeloeraai
OELOERAAI - dit is waarheen
Maties binnekort sal kan gaan as
L
hulle Ius is vir 'n genotvolle aand nie

Mnr. Bob Harvey, uitvoerende voorsitter van Checkers, wat met die
opening van 'n nuwe supermark op
Stellenbosch
'n tjek vir R10 000
namens die Greatermans-groep aan
mnr. Piet Lombard, direkteur van Ontwikkeling aan die U.S., oorhandig het
vir die inrigting van Loeloeraai, die
nuwe braairestaurant in die Langenhoven-s tuden tesen trum.

te ver van die kampus af nie.
Loeloeraai is 'n nuwe braairestaurant wat later vanjaar op die kampus
in die Langenhoven-studentesentrum
(onder die studente beter bekend as
"Neelsie")
ingerig word. Loeloeraai
is natuurlik C. J. Langenhoven (na
wie die studentesentrum
vernoem is)
se verhaal oor 'n ruimteskip.
Die nuwe restaurant word ingerig
op die grondverdieping
van die
studentesentrum,
in 'n lokaal wat nou
'n lees- en skaakkamer
is, maar
dikwels nie gebruik word nie. Dit sal
nagenoeg 80 gaste op 'n keer kan
huisves en ook oor 'n klein dansvloer
beskik.
Die binneversiering
sal gebaseer
wees op die verhaal van Loeloeraai.
Studente van die Departement
Beeldende Kunste gaan ruimtereisversierings en -motiewe teen die mure aanbring, die breekware sal 'n vlieende
piering as motief he en bokant die
dansvloer sal 'n koepel wat so os 'n
vlieende piering Iyk onder 'n sterre-

HE University will next year host the first ever
national congress in South Africa on the role of the
T
computer in teaching and training. The date set for the
congress is from 13 to 16 April and several academics and
experts from abroad will be participating.
Universities,
technikons
and other educational
and
training institutions in Southern Africa, as well as companies involved in computer-assisted
and computermanaged instruction, will be invited to send delegates.
The contribution of the computer to modern living has
increased considerably
during the past five years but
many uncertainties
still remain regarding its role in
teaching and training. In view of this the congress will
endeavour to clarify matters concerning its position in
teaching with special reference to results and costeffectiveness.
Moreover
mation on:

the congress

will aim to obtain more infor-

hemel aangebring
word. Die vloer,
mure en dak sal in bruin, rooi en
sandkleur
wees. Dennehoutmeubels
sal gebruik word en die restaurant sal
lugversorging he.
Honderde studente eet elke dag in
die sentrum wat selfs naweke daagliks
drie etes bedien. Die nuwe restaurant
sal egter voorsien in die behoefte van
studente wat na 'n deftiger restaurant
wil gaan sonder om die kampus (en
veral die studentesentrum
waar die
studenteraad
en baie studenteverenigings gehuisves is) te verlaat.
Loeloeraai word uitsluitlik beoog
vir gebruik deur die studente
en
mense wat aan die Universiteit verbon de is - soos wat ook nou met die
kafeteria in die studentesentrum
die
geval is.
Die braairestaurant
gaan moontlik
dwarsdeur die week en naweke, maar
alleenlik saans, oop wees. Die voorbereiding en bediening van die etes sal
waarskynlik
deur person eel van die
studentesentrum
behartig word, maar
daar is 'n moontlikheid dat studente
hiervoor in diens geneem kan word .

• computer-assisted
learning systems currently available
or which are expected to become available in the near
future;
• available programmes and their effectiveness;
• research and development in specific subject areas;
• courses and specialized programmes currently available;
• the presentation of computer studies in schools;
• how universities could extend their service to the community (education, public sector, private sector);
• conceptual models for the administration
of computer
systems.
Apart from overseas experts and specialists from all
over South Africa making a contribution to the congress,
companies will also be afforded the opportunity
of exhibiting their products.
For further details write to: Mr C. A. Kapp, Bureau
for University Education, University, Stellenbosch 7600
(Tel. 7-7487).
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It In Memoriam t I
Prof. J. F. A. (Jannie) Swartz, bekende opvoedkundige
en afgetrede dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde,
is
op 11 Junie aan huis op Stellenbosch oorlede. Hy was 66.
Prof. Swartz het in Desember 1979 afgetree nadat hy
26 jaar aan die U.S. verbonde was. Hy is op 4 September
1914 op Graaff-Reinet
gebore, en het aan die Universiteite van Rhodes en Stellenbosch gestudeer. Hy het in
1952 sy doktorsgraad
in sielkunde op Stellenbosch verwerf.

As ywerige navorser het hy talle publikasies die Iig laat
sien, en was ook medeskrywer van verskeie skool handboeke. Hy was 'n bekende in sportkringe. As student aan
die U.S. het hy in 1934 en 1935 gespeel in die Maties se
eerste rugbyspan waarvan dr. Danie Craven die kaptein
was.
As musiekliefhebber
was hy 'n kenner van die musiek
van die swart volke van Suid-Afrika en lid van die International Society for African Music. Hy was ook lid van
die S.A. Orgideekwekersvereniging.
Selfs ml sy aftrede het hy ook in die onderwys steeds
aktief gebly, en gereeld opgetree in onder meer die J.F .A.
Swartz-projek
vir die ontwikkeling van onderwysleiers,
wat na hom vernoem is. Dit word die afgelope aantal jare
dwarsoor
Kaapland
aangebied
deur die Kaaplandse
Onderwysdepartement
in samewerking met die U.S. se
Fakulteit Opvoedkunde.
Prof. Swartz word oorleef deur sy vrou en drie seuns.
Mnr. H. Recht Malan,
medegrondlegger
van die
Nasionale Pers, wat die grade B.A. en M.A. op Maties
verwerf het, is onlangs aan sy woning in Oranjezicht,
Kaapstad, oorlede. Hy sou op 23 Oktober 80 gewees het.
Henricus Recht Malan is op Albertinia gebore en het
op Swellendam en Villiersdorp skoolgegaan. Hy was eers
in die onderwys voordat hy in Desember 1925 parlementere snelskrywer van Die Burger geword het. Daarna was
hy ook assistent-redakteur
en redakteur buiteland van die
koerant.
Sy loopbaan as sakeman het begin toe hy in 1944
sekretaris van die Nasionale Pers geword het. In die 35
jaar tot sy uittrede in 1960 as hoofamptenaar
van die
Pers, het mnr. Malan onskatbare dienste gelewer. Dit was
in hoofsaak aan hom te danke dat die Nasionale Pers
uitgebou is tot 'n reus onder Afrikaner-instellinge.
Mnr. Malan was 'n man met uitsonderlike sakevernuf
maar sy vriende het hom ook respekteer weens sy liefde
vir die poesie en sy verbasende kennis van die geskiedenis
- veral van die kerk en van die Engeland van die 1ge eeu.
Hy kon die troonopvolging
tot by Elizabeth II fouteloos
opse.
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Dr. Willem Punt, 'n Oud-Matie wat as direkteur van die
Stigting Simon van der Stel 'n omvattende bewaringsaksie in die land van stapel laat loop het, is onlangs in
Pretoria in die ouderdom van 81 jaar oorlede. Die Staatspresident se Dekorasie vir Voortreflike
Diens is op 27
Julie postuum aan hom toegeken.
Dr. Punt, die seun van Nederlandse ouers, is op 26
April 1900 aan die Oos-Rand gebore. Hy het in 1951 'n
doktoraat aan die U.S. verwerf, en in 1959 die eerste
direkteur van die Stigting Simon van der Stel geword.
Dr. Punt laat vyf kinders, 13 kleinkinders
en een
agterkleinkind na.
Dr. A. A. Louw, wat teen die wending van die eeu student aan die Victoria-Kollege
was, is onlangs in die
ouderdom van 96 jaar oorlede. Hy het die laaste jare van
sy lewe by sy dogter, mev. Joan Mare, op Wolmaransstad
gewoon.
Mnr. Andries Esterhuyse, adjunk-direkteur
van Ontwikkeling, se dr. Louw was die oudste Oud-Matie. Hy het
die graad B.A. in 1902 op Stellenbosch verwerf en is toe
na Ierland waar hy hom as geneesheer bekwaam het.
'n Oud-Matie en hoogleraar in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Natalse Universiteit,
prof. Barend van
Niekerk, is in Junie onverwags in Suid-Amerika
dood
onderwyl hy op 'n studietoer was.
Prof. Van Niekerk was die afgelope jare kort-kort in
die nuus oor sy uitsprake in verband met die land se
regstelsel. Hy was ook 'n vurige kampvegter vir die
behoud van ou geboue en het hom dikwels sterk uitgespreek teen besoedeling.
Hy laat sy vrou en twee kinders agter.
Mnr. Rhode Schindler Truter, wat hom as onderwyser
aan die Victoria-Kollege bekwaam het, is op I Junie in
die ouderdom van 88 jaar op Vereeniging oorlede. Hy
was een van die dorp se kleurryke figure - aan almal
bekend as mnr. Chips.
Mnr. Truter was 51 jaar onderwyser en het eers op
ouderdom 77 finaal uitgespan. Hy was onder meer burgemeester van Vereeniging en het 'n lewendige belangstelling gehad in die doen en late van bejaardes. Na sy
aftrede het hy 'n studie gemaak van sy voorouers en inligting tot in die jaar 1732 opgespoor. Hy en sy vrou sou in
Julie vanjaar 50 jaar getroud gewees het.
Mnr. Truter laat sy eggenote, twee seuns en vyf kleinkinders agter.
'n Oud-Matie van Durbanville
wat as veearts baanbrekerswerk op die gebied van kunsmatige inseminasie
verrig het, dr. P. B. (Piet) Winterbach,
is onlangs in
Bellville oorlede. Hy was 56.
Dr. Winterbach, wat aan die Hoerskool Gimnasium in
die Paarl gematrikuleer het, het die graad B.Sc. aan die
U.S. verwerf voordat hy hom in die veeartsenykunde
bekwaam het.
Dr. Winterbach laat sy vrou, twee seuns en 'n dogter
agter.
Mnr. Theo Foischer, 'n vyfdejaar mediese student aan
die U.S., is onlangs 'n dag na sy 23e verjaardag in 'n
padongeluk in Oos-Kaapland
dood. Mm. Foischer is
allerwee as 'n besonder knap student beskou. Sy moeder
is oorlede toe hy vyf jaar oud was en hy het by sy ouma in
die Strand grootgeword. Dit is ook waarheen hy onderweg was toe hy op sy motorfiets teen 'n vragmotor gebots
het.

Prof Fensham
lei Akademie

Prof. Charles Fensham

Charles Fensham,
hoogin Semitiese
tale op
Stellenbosch,
is op 17 Junie vanjaar
tot voorsitter van die S.A. Akademie
vir Wetenskap en Kuns gekies. Hy
was die afgelope twee jaar ondervoorsitter. Die nuwe ondervoorsitter
is dr.
Chris Garbers,
president
van die
W.N.N.R., wat van 1958tot 1978aan
die U.S. se Departement Chemie verbonde was - van 1966 af as hoogleraar.
Nog 'n bekende Stellenbosser wat
weer die volgende twee jaar in die
Akademieraad
sal dien, is prof.
Merwe
Scholtz,
hoogleraar
in
Afrikaans en Nederlands.
Prof. Elize Botha van die Universiteit van Pretoria,
wat die graad
M.A. in 1952 op Stellenbosch verwerf
het, het die eerste vrou in die 72 jare
se bestaan van die Akademie geword
wat tot lid van die Akademieraad
gekies is.
Die nuwe Akademievoorsitter
is 'n
Vrystater
van
geboorte.
Frank
Charles
Fensham
het die eerste
lewenslig op 13 Oktober 1925 - die
jaar waarin Afrikaans Suid-Afrika se
tweede amptelike taal geword het op Heilbron aanskou. Hy matrikuleer
op Koppies - steeds goeie NoordVrystaatse mieliewereld - en gaan
dan na Tukkies waar hy hom as predikant in die N.G. Kerk bekwaam. In
1951 word hy lektor in Semitiese tale
aan die U.S. en behaal in 1953 'n
doktorsgraad
in die Nuwe Testamentiese wetenskap.
In 1958 verwerf hy 'n tweede

doktorsgraad
(in Semitiese tale) aan
die Johns
Hopkins-universiteit
in
Baltimore,
Amerika,
onder leiding
van die wereldberoemde
argeoloog,
prof. W. F. Albright. Vier jaar later
word hy hoogleraar in Semitiese tale
op Stellenbosch.
Hy is lid van die
Universiteitsrade
~an die U.S. en
Wes-Kaapland,en
vele publikasies het
reeds uit sy pen verskyn.
Prof. Fensham is 'n man van wye
en uiteenlopende
belangstellings.
Sy
geliefkoosde
stokperdjie
is konsertinaspeel
en hy is leier van die

geesteswetenskappe
in 1946 ingestel is dat dit aan 'n sosioloog
toegeken word. (Die benaming,
Akademieprys,
is in 1955 verander na Stalsprys.) Die Stalsprys
word toegeken vir publikasies van
hoe gehalte in Afrikaans.
Die
Toon van den Heeverprys word
net elke derde jaar toegeken vir
die beste regswerk wat in die
tydperk verskyn het.
Prof. Cilliers is al baie jare aan
die U.S. verbonde. Hy het reeds in
1948 die graad Ph.D. behaal, en

PROF.
leraar

Prof. Elize Botha

Prof. S. P. Cilliers

bekende
Stellenbosse
Bosorkes.
Vroeer jare was hy ook lid van wyle
Oom Pietie Ie Roux se Boerorkes. Hy
is ook 'n sanger, om meer presies te
wees, 'n bariton - het agt jaar sang
geneem by die alombekende
mej.
Wandeldt en hom veral toegele op die
Duitse kunslied.
Prof.
Fensham
is getroud
met
Yvonne Theron van Tweeling (in die
O. V.S.) en hulle het twee dogters en
'n seun. (Berig: Gus Cluver en Die

Transvaler.)
•

Twee Stellenbosse hoogleraars is
in Mei vanjaar deur die Akademie
vereer. Die Stalsprys vir sosiologie
is aan prof. S. P. Cilliers, hoof
van die Departement
Sosiologie,
toegeken, en prof. C. G. van der
Merwe, hoogleraar in privaatreg
en Romeinse reg, is met die Toon
van den Heeverprys vir regswetenskap bekroon.
Dit is maar die tweede keer
sedert
die Akademieprys
vir

Prof. C. G. v.d. Merwe

die graad LL.B. in 1958. Hy is lid
van die S.A. Akademie en 'n Fellow van die American Sociological Association en die Association for Sociology in Southern
Africa. Hy het reeds ses boeke
met
'n sosiologiese
strekking
gepubliseer en sewe omvattende
navorsingsverslae
oor sy ondersoeke opgestel. Verlede jaar het
hy 'n verslag vir die Stedelike
Stigting opgestel oor Soweto.
Prof. Van der Merwe is bekroon vir sy boek Sakereg wat in
1979 verskyn het. Dit is die eerste
Afrikaanse
handboek
oor die
sakereg en is nie net 'n handboek
vir studente nie maar ook 'n nuttige naslaanwerk
vir regspraktisyns. Voordat hy in sy huidige
pos aangestel is, was hy dosent in
Romeinse reg aan die Universiteit
van Glasgow en hoogleraar
in
privaatreg aan Unisa. Vroeer het
hy ook aan die Universiteite van
Oxford en Ttibingen gestudeer.
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INGENIEURS HELP WEERMAG
OL TYOSE militere diensplig duur twee jaar. Hierna
bly die dienspligtige steeds vir agt jaar regstreeks aan
die Weermag aanspreeklik vir deeltydse militere diens.

V

Oaar is twee duidelike doelwitte vir die periode van
diensplig:
• Eerstens moet aile nasionale dienspligtiges (NOP's)
doeltreffend opgelei en benut word met die doel om
landsveiligheid te verseker.
• Tweedens moet aile NOP's op so 'n wyse geskool
word dat hulle gedurende hul deeltydse diensplig in
Burgermagregimente
en Kommando's
'n optimale
pei! van produktiwiteit
kan lewer.
Hierdie twee doelwitte geld vir elke dienspligtige ongeag of hy pas geskool, gediplomeerd of gegradueerd
is, en geen afwykings van hierdie doelwitte word toegelaat op grond van akademiese kwalifikasies of indiwiduele beroepsvereistes nie.

Die bevelhebber van die Militere Akademie op
Saldanha, brigadier Shylock Mulder, SM, het 'n
ruk gelede die beginsels waarvolgens gegradueerdes en gediplomeerdes gedurende hulle nasionale diensplig aangewend word, in 'n referaat uiteengesit. Hy het die referaat in die Reitzsaal aan
die U.S. se Fakulteit Ingenieurswese voorgedra.
Meer as 300 dosente en studente het na hom geluister. Brig. Mulder, hier saam met die dekaan
van die Fakulteit Ingenieurswese,
prof. Christo
Viljoen, was etlike jare bevelvoerder
van die
Weermag se Genieskool op Kroonstad voordat hy
op Saldanha aangestel is. Hier is enkele uittreksels
uit sy referaat:
W A T IS DIE REOE VIR DIE STRENG TOEP ASSING
VAN DIE NOP-BELEID?
Oie rede vir die streng toepassing van die dienspligbeleid
is die groeiende verdedigingsvereistes
van Suid-Afrika.
Toegewings verminder beskikbare NOP's en plaas 'n
dienooreenkomstige
swaarder las op die Burgermag- en
Kommandogeledere
wat ongetwyfeld ons duurste mannekragbron is. Indien NOP's om enige rede van diensplig
vrygestel word, moet ekonomies aktiewe burgerlikes wat
in die Burgermag en Kommando's dien, in hul plek operasionele diens verrig - 'n verskynsel wat 'n swaar las
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pl:-.as op die nasionale ekonomie.
Wanneer die Weermag besluit oor die gevegsdiens of
stafafdeling van Verdedigingshoofkwartier
waarin hy 'n
bepaalde individuele NOP wi! aanwend, word daar nie
slegs gelet op die Weermag se korttermyndoelwit,
naamlik om 'n doeltreffend opgeleide dienspligelement vir die
voltydse mag daar te stel nie, maar word daar doelbewus
ook beplan vir die rol wat die betrokke individu in die
Burgermag en Kommandomag
moet speel na afloop van
sy eerste twee jaar voltydse diens. Oie aanwending van
NOP's moet altyd gesien word binne die konteks van
minstens tien jaar verpligte verbintenis met die SAW en
nie net in die lig van die aanvanklike twee jaar voltydse
diensplig nie.
W AT IS DIE ROL VAN AKAOEMIESGEKW
ALIFISEEROE DIENSPLIGTIGES
IN DIE SAW?
Oie Weermag het 'n onvervulde behoefte aan gediplomeerdes en gegradueerdes en wi! sulke dienspligtiges wat
aan die nodige vereistes van liggaam en persoonlikheid
voldoen, in verskillende kategoriee aanwend, waaronder:
• By sekere militere navorsing- en ontwikkelingsprojekte waar daar soms 'n kritieke mannekragtekort
bestaan.
• In vakante Staandemagposte
waar bepaalde akademiese kwalifikasies vereis word.
• As junior leiers, m.a. w. NOP offisiere, onderoffisiere
en instrukteurs,
waar hulle groter intellektuele insig
en rypheid van gees vergeleke met NOP's wat pas die
skool verlaat het, uiters waardevol is.
VOLGENS W A TTER PROSEOURE GESKIEO INOELING?
Oie onderskeie Weermagsdele - Leer, Lugmag, Vloot en
SA Geneeskundige Oiens - die Stafafdelings van Verdedigingshoofkwartier,
asook die Kwartiermeester-generaal
en Kapelaan-generaal,
stel jaarliks voor 31 Maart hul
behoeftes aan gediplomeerde
en gegradueerde
dienspligtiges aan die Weermag se personeelafdeling.
Hierin
dui hulle noukeurig aan:
• Hoeveel NOP's hulle verlang met bepaalde kwalifikasies.
• In watter poste en met watter range hulle die NOP's
wil aanwend.
• Uit watter inname hulle moet kom.
• Watter Weermagsdeel hulle moet oplei.
'n Sentrale komitee rasionaliseer die behoeftes en oor-'
handig dit aan die registrasiebeampte
van die SAW wat
die opgeroepte dienspligtiges aan die onderskeie indelings
toewys.
WATTER FASES VAN OPLEIDING
BESTAAN EN
WORO OEURLOOP?
Elkeen wat militere opleiding moet ondergaan,
sal
diensplig begin met 'n fase wat genoem word basiese
opleiding. Oit word gedoen in die Weermagsdeel waaraan
hulle toegewys is.
Aan die einde van basiese opleiding verskyn hulle voor
'n keurraad van die betrokke Weermagsdeel wat hulle
oorweeg vir leiersopleiding. Oiegene wat nie geskik bevind word nie, hetsy om mediese of ander redes, sal toe-

gewys word tot die manskapsgeledere
vir diensplig en 'n
latere rol in 'n 8urgermagregiment
of Kommando. Diegene wat wei geskik bevind word, sal onmiddellik daarna
met leieropleiding
begin. Na die leieropleiding wys 'n
keurraad elke kursusganger finaal toe.
RANGE TYDENS DIENSPLIG?
Die gediplomeerde en gegradueerde dienspligtes wat die
leieropleiding slaag, kan aan die einde van hul eerste jaar
offisiere word. Die ander gediplomeerde en gegradueerde
dienspligtiges wat voorheen gekeur is vir aanwending in
onderoffisiersposte
kan na ses maande tot onderkorporaal en na twaalf maande tot vol korporaal bevorder
word.
Gediplomeerdes
en gegradueerdes kan alIeenlik offisiersrange ontvang as:
• Hulle medies geskik bevind kan word vir offisiersaanstelling.
• Die verskillende keurrade hulle geskik bevind vir offisiersopleiding en offisiersaanstelling.
• Hulle die voorgeskrewe offisiersopleiding
suksesvol
voltooi.
RANGE EN VORDERING?
Gegradueerde
NDP's vra soms waarom hulle nie so vinnig in rang vorder soos hul gelykgekwalifiseerde
medeNDP's nie. Sommige is reeds luitenante, dan is ander nog
tweedeluitenante
en sommige korporaals of weermanne.
Die antwoord op die vraag is ingewikkeld en wissel van
geval tot geval.
Die SAW ken range aan gekwalifiseerde
NDP's toe op
grond van die volgende norme:
• Die gesag wat die bekleer behoort uit te oefen oor
ander SAW lede.
• Die mate waarin die bekleer met ander indelings en
buite-instansies
moet skakel en die vlak waarop die
skakeling moet plaasvind.
• Die Staandemag-ekwivalent
met wie die bekleer moet
saamwerk.
• Sekere vereistes wat deur die Verdedigingswet gestel
word.
Die Weermag se personeelbehoeftes
stel soms eise in
terme van vaardighede en kundigheid wat nie altyd heeltemal dieselfde is as die samestelIing van 'n dienspliginname nie. Wat soms gebeur is dat die SAW 'n dringende behoefte ervaar aan 'n bepaalde tipe kwalifikasie,
bv. aan meganiese ingenieurs, en dat hy dan minder
gekwalifiseerdes
in die rigting ontvang as wat nodig is.
Ook gebeur dit dat die SAW veel meer gekwalifiseerdes in

'n spesifieke
yak kry as wat sy personeelvoorsieningsbeleid vereis. Sulke verskille tussen die Weermag
se behoeftes aan die een kant en die gegewe samestelling
van 'n dienspliginname aan die ander kant, lei dan daartoe dat die SAW dit nie kan waarborg dat elke professioneel gekwalifiseerde NDP noodwendig in 'n pos aangewend kan word wat verband hou met sy professie nie.
Die Weermag strewe egter wei om gediplomeerdes
en
gegradueerdes in daardie professionele vakgebiede aan te
wend waarin hulle gekwalifiseerd is. So vind ons byvoorb~eld dat t~lle dienspligtige afgestudeerde
siviele ingemeurs by dIe Weermag se interne ingenieursopleidingsentrum, die Genieskool - op Kroonstad - aangewend
of verder geskool word om binne die Geniekorps nuUige
projekte en opleiding te onderneem.
OPERASIONELE
TAAK?
Ons moet steeds onthou dat die primere taak wat binne
die staatsbestel van Suid-Afrika aan die Suid-Afrikaanse
Weermag opgedra word, en waartoe die SAW kragtens
die bepalings van die Verdedigingswet verplig word, is die
versekering van die veiligheid van die Republiek van
Suid-Afrika.
HiervoOf is harde militere opleiding noodsaaklik.
DIe nasionale doelstellings waarvoor die SAW hom
beywer, naamlik die beskerming van ons landgrense, verg
deesdae dat SA Leereenhede die noordgrens van Suidwes
oorsteek ten einde vyandelike basisse uit te wis. Sulke
offensiewe optrede teen vestings soos die Swapobasisse
by Moskou en Vietnam kan alIeenlik suksesvol de urgevoer word met soldate en uitrusting wat aan die hoogste
vereistes voldoen. Daarom sal u verstaan dat die Weermag nadruk Ie op operasionele tersaaklike opleiding en
diensplig. Die SAW se hooftaak, naamlik om operasies
op land, in die lug en ter see doeltreffend te voer en die
vyand te vernietig, beteken nie dat u funksie binne die
veld van die ingenieurswese
gering geskat word nie.
Inteendeel!
Wanneer gekwalifiseerde
ingenieurstudente
egter hul
diensplig doen, moet hulIe uit die aard van die saak 'n
nuttige funksie vervul ter bereiking nie eerstens van die
doelwitte van die ingenieurswese nie, maar eerstens ter
bereiking van die Weermag se doelwit om landsveiligheid
te beskerm.
Ek kan u verseker dat die personeelbestuurders
van die
SA W hul bes doen om u by die gevegsdienste en eenhede
te plaas en op te lei waar u u besondere kundigheid so
volledig moontlik kan uitleef.

Herfsskoolrneevaller
Mnr. Flooi du Plessis (regs), Universiteitsbibliotekaris,
ontvang
twee kopiee van die Koran van prof. Jan
Giliomee (links) en mnr. Neels Britz, onderskeidelik
voor.
sitter en sekretaris van die U.S. se Herfsskoolreelingskomitee. Die kopiee is geskenk deur mnr. Suleman Tootla
van Durban en is op die afgelope Herfsskool
aan die
komitee oorhandig deur prof. Salman Nadvi van die Universiteit van Durban-Westville.
Prof. Nadvi het 'n referaat
op die Herfsskool voorgedra met die tifel Militante Islam:
Geloof en betrokkenheid
in die Midde-Ooste en NoordAfrika.
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KOL. BREEDT GROET
Kolonel J.v.d.B. (Koos) Breedt het
einde April uitgetree as dekaan van
die
Fakulteit
Krygskunde
op
Saldanha. Hy boer tans in die distrik
Tzaneen in Oos- Transvaal.

bydraes, sy prestasies, sal voortleef
saam met die manne aan die voet van
Malgaskop.
Ons allerbeste wense vergesel kol.

(Kal. Breed! se apvalger is kal.
Kaas Katze. Lees berig ap bl. 38).

Kol. Koos Breedt (links) ontvang 'n
dolk as afskeidsgeskenk
van die

bevelhebber
van
die
Militere
Akademie, brig. Shylock Mulder, SM.

en mev. Breedt vir 'n gelukkige
trede en lang lewe.

af-

Kol. Breedt het die graad B.Comm.
in 1946 aan die Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O. verwerf. In
1956 behaal hy M. Comm. en tien
jaar later 'n doktorsgraad
waarvoor
hy intensiewe navorsing gedoen het
oor die programmering
van die
verdedigingsbegroting
in die SuidAfrikaanse Weermag.

Akadentus, studentenuusblad
van
die Militere Akademie, skryf onder
meer so os volg oor kol. Koos Breedt:
Wanneer 'n man afskeid neem van 'n
eenheid aan wie jy die f1eur van jou
lewe gewy het, is dit nie net nog 'n
middagstappie
wat jy onderneem nie.
Dis veel nader aan die afskeid van 'n
geliefde, 'n familielid.
Kol. Breedt gaan aftree ...
begin boer omdat hy wil boer.
verruil die kateder vir die snoeisker
die blou see van Noordbaai vir
groen valIeie van Magoebaskloof.

en
Hy
en
die

'n Dekaan van hierdie fakulteit het
natuurlik
meer funksies as hande.
Meer take as tyd. Hy bedink, beredeneer en beplan die akademiese ontwikkeling
en standaarde
van die
fakulteit. Hy skakel per mond en per
motor met Stellenbosch om te verseker dat hierdie eenheid se belange
daar raakgesien en tegemoet gekom
word.
'n Man kon net sulke rype diens
gelewer het met die bekwame ondersteuning van 'n vrou soos sy eie
Carmen. Haar talente het sy op 'n
beskeie manier by die Militere Akademie ingeploeg. Sy was 'n steunpilaar in die Damesvereniging.
Haar
vlytige hande sal gemis word - dink
net aan al die mooi rangskikkings.
Kol. Breedt neem 'n deel van die
persoonlikheid
van
die
Militere
Akademie saam met hom Tzaneen
toe. Hy laat talle leemtes.
Ons wens hom toe 'n wonderlike en
vrugbare boerdery in daardie pragtige
deel van ons vaderland. Hoewel ons
hom sal mis, weet ons dat sy unieke

Facu/tycd

GREEN 81
HE Department of Nature Conservation
in the Faculty
of
T
Forestry at the University is to take
part in GREEN ' 8 I, a horticultural
exhibition to be held at the Good
Hope Centre in Cape Town on 7 and
8 October.
The faculty is the only one of its
kind in the country, and its four-year
degree course in Parks and Recreational Administration
is unique in
South Africa.
GREEN '81 will be presented by
the Western Cape branch of the Institute of Parks and Recreation Administration. More than 50 exhibitors
are expected to participate, covering a
wide range of horticultural
and
gardening. equipment.
The National

Botanical Gardens at Kirstenbosch
will also take part in the exhibition.
Experts in the field of horticulture
will be on hand throughout
the exhibition to give advice and solve
gardening problems, demonstrations
will be given on gardening techniques, there will be a display of a large
variety of horticultural
books, and
several flower arranging competitions
will be held during the two days of the
exhibition.
There will be stands
featuring
hydroponics, dried flower arranging,
Ikebana, Bonsai and the growing of
roses and orchids, as well as lectures
on these and on interesting subjects
such as garden planning and combating pests and diseases in the
garden.
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Aanstellings
en

bevorderings
ERSKEIE
aanstellings
en bevorderings
onder
meer die van 'n mededekaan,
vier hoogleraars en
vyf medeprofessore
- is sedert u laas aan Marieland
gelees het, deur die Raad van die Universiteit goedgekeur.
'n Senior aanstelling is ook in die kantoor van die
Departement Ontwikkeling in Johannesburg gedoen.
Prof. H. P. Wasserman is bevorder tot mededekaan in
die Fakulteit van Geneeskunde en die nuwe hoogleraars is
proff. G. van Noort (voedselwetenskap),
L. C. J. van
Rensburg (chirurgie), kolonel J. C. Kotze (krygskunde)
wat ook die fakulteit se nuwe dekaan is en P. R. de Wet
(opvoedkunde).
Die nuwe medeprofessore is proff. A. J.
Bester (geneeskundige
fisiologie en biochemie), B. A.
MUller (teologie), S. M. Bruwer (Latyn), W. T. Claassen
(Semitiese tale) en A. B. du Toit (staatsfilosofie).
Mm.
Okkie Ie Roux is aangestel as bestuurder (Transvaal) in
die Departement Ontwikkeling se Johannesburgse
kantoor.
Prof. Wasserman, 51, het die graad M.B.Ch.B. in 1954
aan die U.P. verwerf, waarna hy vir twee jaar aan die
Pretoriase Algemene Hospitaal verbonde was. Gedurende 1956/60 is hy kliniese assistent in interne geneeskunde
aan die Karl Bremer-Hospitaal,
daarna vir ses jaar
kliniese fisioloog in interne geneeskunde aan die U.S. en
die Karl Bremer-Hospitaal,
en vanaf 1972 professor in
die U.S. se Departement Interne Geneeskunde. Hy verwerf die grade M.Med. (interne geneeskunde) in 1960 en
M.D. (interne geneeskunde) die daaropvolgende jaar op
Stellenbosch.
Sy publikasies sluit vyf teksboeke; agt algemene artikels en 46 navorsingspublikasies
in. Hy is lid van tien
wetenskaplike
verenigings, en het by drie geleenthede
referate op buitelandse kongresse voorgedra. Hy is ook in
1970 bekroon met die Havengaprys vir geneeskunde van
die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Prof. (kol.) Koos Kotze, 44, is ook die nuwe dekaan
van die Fakulteit Krygskunde in die plek van kol. Koos
Breedt wat afgetree hel. Kol. Kotze het al sy kwalifikasies
insluitende 'n doktorsgraad
op Maties verwerf. Hy was
die afgelope tien jaar hoof van die Departement Militere
Geografie en was sedert verlede jaar hoof van die Afdeling Geesteswetenskappe
in die Fakulteit Krygskunde.
Prof. Kotze het in 1966 do sent in krygskunde geword,
nadat hy van 1959 tot 1965 onderwyser was. Hy het al die
bevorderingskursusse
vir die Burgermag voltooi en ook
onder meer die militere regskursus vir senior offisiere en
die senior bevel- en stafkursus van die S.A. Lugmag.
Prof. Kotze is 'n geesdriftige sportman en speel graag

V
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Prof.
Wasserman

Prof.
Kotze

krieket en tennis. Tussen 1961 en 1965 het hy gereeld vir
Griekwaland-Wes
rugby gespeel. Hy is met Oud-Matienooi Hanna Visagie getroud en hulle het twee seuns en
twee dogters. Oudste dogter, Anel, is tweedejaar
in
Monica en loop - nes rna - huishoudkunde.
Prof. Van Noort, 47, 'n gebore Pretorianer,
verwerf
die graad B.Sc. (Landbou) in 1955 aan die U.S. en 'n
meestersgraad in tuinbou vier jaar later aan die Universiteit van Kalifornie in Los Angeles, waar hy ook sy
doktorsgraad
in 1962 verwerf. In 1977 ontvang hy 'n
tweede meestersgraad, M.B.L. in algemene sakebestuur,
aan die U.P.
Gedurende 1956/57 was prof. Van Noort uitbreidingsbeampte van die Sitrusbeurs, en gedurende 1959/62 navorsingsassistent in die Departement Plantkunde aan die
Universiteit van Kalifornie in Los Angeles. In 1977 word
hy groepsnavorsings- en ontwikkelingsbestuurder
van die
Premier-Groep.
Prof. Van Noon, wat in sy studentejare voorsitter van
die Maties se krieketklub was, het talle publikasies agter
sy naam. Hy het 'n leidende rol vervul in die stigting van
die S.A. Voedselstandaardeadvieskomitee
om onderhandelinge oor voedselwetgewing tussen die nywerheid en
die Departement van Gesondheid te vergemaklik.
Prof. Van Rensburg, 54, het die grade M.B.Ch.B. en
M.Med. (Chir.) onderskeidelik in 1949 en 1961 aan die
Universiteit van Kaapstad verwerf. Hy doen sy internskap in 1950 in Lusaka en werk die volgende drie jaar in
Zambie. In 1954 is hy kliniese assistent in Yorkshire,
Brittanje, en gedurende die volgende twee jaar beklee hy
dieselfde pos aan die King Edward VIII-Hospitaal
in
Durban, voordat hy weer vir 'n jaar na Zambie terugkeer. Gedurende 1963/66 is hy senior lektor in chirurgie
aan die U.S.
Prof. Van Rensburg is vanaf Mei verlede jaar eerste
spesialis en hoof van die abdominale
en chirurgiese
gastro-intestinale
eenheid in die Departement Chirurgie
van die Tygerberg-Hospitaal.
Hy is die skrywer van 'n tiental publikasies, 'n Fellow
van die Royal College of Surgeons, en in Suid-Afrika lid
van die Kollege van Chirurge en die Mediese Vereniging.
Prof. De Wet, 44, behaal die kwalifikasies P.O.S. en
H.P.O.S. (in landbou) gedurende 1955 en 1956. In 1972
verwerf hy die graad B.A. aan Unisa en B.Ed. in 1974 en
M.Ed. in 1977 aan die U.S. (albei cum laude). Sy
doktorsgraad
in die opvoedkunde
het hy in 1979 op
Stellenbosch verwerf.

!
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Prof.
V. Rensburg

Prof.
Bester

Prof.
Miiller

Hy was van 1957 tot 1975 in die onderwys, o.m. as
skoolhoof, en is sedert 1976 do sent op Stellenbosch. Met
'n Crossley-studiebeurs
het hy in 1978 'n studiebesoek
aan Europa en die V.S.A. gebring. Hy is die skrywer van
die boek Inleiding tot Onderwysbestuur en medeskrywer
van Diensvoorwaardes vir Onderwysers asook van verskeie artikels in vaktydskrifte.
Prof.
Bester, 39, is sedert 1975 hoofvakkundige
beampte in mediese biochemie van die U.S. en die Tygerberg-Hospitaal.
Hy is ook direkteur van die Mediese
Navorsingsraad
se navorsingseenheid
vir molekulere en
sellulere
kardiologie.
Nadat
hy die grade
B.Sc.,
Hons.-B.Sc. en M.Sc. in drie agtereenvolgende jare vanaf
1962 aan die U.S. behaal het, het hy ook twee doktorsgrade aan die Universiteit verwerf: in 1968 behaal hy die
graad Ph.D. (landbou) en in 1973 Ph.D. (geneeskundige
wetenskappe) .
Prof. Bester is die skrywer van 35 wetenskaplike publikasies en het reeds 21 keer in Suid-Afrika en agt keer in
die buiteland referate op kongresse voorgedra. Hy is o.m.
lid van die Suidelike Afrika-Hartvereniging,
die S.A.
Vereniging vir Biochemie, die International Study Group
for Research in Cardiac Metabolism en die British Biochemical Society.
Prof. Miiller, 50, het die graad B.Sc.-lng. in 1951 op
Ikeys verwerf. Drie jaar later behaal hy B.A. aan die
U.K., in 1957 B.Th. op Stellenbosch
en in 1961 'n
doktorsgraad in die teologie in Amsterdam. Hy is in 1970
as senior lektor aan die Kweekskool op Stell en bosch
aangestel, en het reeds talle vakpublikasies agter sy naam.
Prof. MOller is 'n voormalige inwonende hoof van
Dagbreek, en tree reeds baie jare gereeld op as toerleier
van die Berg- en Toerklub, een van die oudste en bedrywigste studenteverenigings
in Matieland.
Prof. Suretha Bruwer, 39, is sedert 1962 dosente in
Latyn aan die Universiteit, waar sy die grade B.A. (met
onderskeiding
in Latyn) asook Hons.-B.A.
en M.A.
(albei met onderskeiding)
behaal het. Sy verwerf in 1974
haar doktorsgraad
in die letterkunde op Stellenbosch.
Sy het navorsing gedoen oar die posisie van Latyn in
Suid-Afrikaanse
skole en oor klassieke kultuur as 'n
komponent van 'n spesiale leerplan vir die begaafde kind
in die primere skool. Sy is die skryfster van tien vakpublikasies, en het ook gedien in die hoofbestuur van die
Klassieke Vereniging van Suid-Afrika.
Tuis is prof.
Bruwer ook huisvrou en die moeder van 'n seun van 13
jaar.

Prof.
Bruwer

Prof.
Du Toit

Prof.
Claassen

Mnr.
Le Roux

Prof. Du Toit, 42, het die grade B.A. Hons.-B.A. en
M.A. cum laude aan die U.S. behaal en verwerf in 1962
die gesogte Kanseliersmedalje
vir sy akademiese prestasies. In 1974 verwerf hy die graad D.Phil. aan die U.S.
Prof. Du Toit is sedert 1969 verb on de aan die Departement Staatsfilosofie
aan die U.S. Hy het o.m. op uitnodiging navorsing gedoen aan die Universiteit van Yale
in die V.S.A., en is tot einde vanjaar weer vir 'n jaar aan
Yale verbonde.
Die Croll-stipendium
en 'n uitruilbeurs ingevolge die
voormalige kultuurverdrag
tussen Nederland en SuidAfrika om aan die Rijksuniversiteit in Leijden te studeer,
is voorheen aan hom toegeken. Prof. Du Toit is die
skrywer van 33 vakpublikasies,
en het 29 keer in SuidAfrika en sewe keer in die buiteland referate voorgedra.
Prof. Claassen, 33, het B.A., Hons.~ B.A. en M.A.
met lof aan die U.S. verwerf, asook sy doktorsgraad
in
Semitiese tale in 1971 en die Lisensiaat in die Teologie in
1974. Hy is sedert 1971 dosent in Semitiese tale. As
student het hy ook die Kanseliersmedalje
vir sy akademiese prestasies verwerf.
Altesaam 13 publikasies het uit prof. Claassen se pen
verskyn, asook verskeie artikels in die internasionale
vaktydskrif JSL. Hy is verskeie kere al genooi om in die
buiteland lesings aan te bied of by kongresse referate
voor te dra.
Tot verlede jaar was prof. Claassen ses jaar lank
inwonende hoof van die manskoshuis Dagbreek.
'n Oud-rugbyspeler
van W.P. en bekende in sportkringe in die Wes-Kaap, mnr. Okkie Ie Roux, is tans
bestuurder (Transvaal) in die kantoor van die Departement Ontwikkeling in die Goudstad. Hy behartig fondswerwing onder sake-instellings in Transvaal.
Mnr. Le Roux, 44, het op Maties en lkeys gestudeer en
was onder meer sportbeampte en dosent aan die Universiteit van Fort Hare. Later was hy ook verb on de aan die
Departement
Sport en Ontspanning
as hoofskakelbeampte (parlementer).
Op die rugbyveld het hy tussen 1959 en 1961 gereeld vir
die W.P. in die voorry gesak, en het ook vir Maties, en
later Ikeys, se eerstespanne gespeel. Hy was kaptein van
Valsbaai se span en het ononderbroke
eersteligarugby
gespeel totdat hy die stewels in 1972 gebere het.

• Kort voor druktyd is verneem dat prof. Suretha
Bruwer tot hoogleraar en hoof van die Departement
Latyn bevorder is. Sy neem die plek van prof. Frans
Smuts wat einde vanjaar aftree. Die aanstelling geld
van 1 Januarie aanstaande jaar.

39

MAATSKAPLIKE WERK
IS 50 JAAR ODD
Universiteit se Departement
Werk - een van
DIEMaatskaplike
die drie oudste departemente vir die
vakgebied in die land - het in Junie
vanjaar sy 50e bestaansjaar gevier.
Die departement het ongeveer dieselfde tyd as sy ewekniee aan die Universiteite van Kaapstad en Pretoria
ontstaan. Aanvanklik was dit bekend
as die Departement
Maatskaplike
Werk en Sosiologie maar in 1956 is
twee afsonderlike
departemente
ingestel.
Dr. Hendrik
Verwoerd,
gewese
Premier, was die eerste hoof van die
departement.
Hy het die Universiteit
in 1936 verlaat om redakteur van Die
Transvaler te word. Die bekende
prof. Erika Theron was van 1956 tot
1972 departementshoof.
Met haar aftrede is sy opgevolg deur die huidige
hoof, prof. Jan de Villiers.
'n Geleentheidsrede deur die minister van Gesondheid, Welsyn en Pensioene, dr. L.A.P.A.
Munnik, het
deel uitgemaak van die departement
se 50-jarige bestaansviering.

Bo: 'n Foto geneem die aand met dr.
Munnik se geleentheidsrede.
V.I.n.r.
prof. Roux de Vil/iers (vise-rektor), dr.
Kosie
Gericke
(vise-kanselier),
dr.
Munnik
en prof. Jan de Vil/iers,
huidige
hoof van die Departement
Maatskaplike
Werk. 'n Groot aantal
belangstel/endes
het die minister in
die B.J. Vorster-gebou aangehoor.

Links:
Dr. Hendrik
Verwoerd,
die
latere Premier, was die eerste hoof
van die departement,
voordat hy in
1936 koerantredakteur
geword het.

Regs: Die bekende prof. Erika Theron
was 16 jaar departementshoof.
Sy is
o.m. ook lid van die Raad van die U.S.
en kanselier van die Universiteit
van
Wes-Kaapland.
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Brenda Krogmann
en Debbie Cromhout
(bo) was vanjaar wenner en naaswenner
van die Charlie Supersportvrou-kompetisie
in Durban. Debbie was verlede jaar die
wenner. (Foto's: Eikestadnuus)

Brenda is Supersportvrou
en bekende W.P.-atleet
Brenda
OUD-MATIENOOI
Krogmann het in Junie vanjaar die Charlie Sportvrou van die Jaar-kompetisie
in Durban met 'n rekord
puntetotaal gewen. Die kompetisie was vir die Maties 'n
dubbele triomf aangesien hulle Springbokhokkiespeelster, Debbie Cromhout (verlede jaar se wenner), vanjaar
tweede geeindig het.
Die aanvallige Brenda - tans onderwyseres aan die
Hoer Meisieskool
Bloemhof in die Eikestad het
verlede jaar die graad B.A. (L.O.) en die H.O.D. op
Maties verwerf.

Sy se sport is by haar tweede natuur. Sy on thou hoeveel
sy as skoolkind op Moorreesburg atletiek en netbal geniet
het. "Ek is bly ek het toe nie gespesialiseer nie maar dit as
ontspanning
geniet."
Sy glo sport moet om sy eie
waardes en nie ter wille van prestasies geniet word.
Brenda meen dat die afgelope seisoen haar swakste op
die atletiekbaan was. "Ek was nie gemotiveer nie, maar
het tog besluit om aan die Charlie-kompetisie
deel te
neem aangesien ek verlede jaar vyfde klaargemaak het."
Aanstaande seisoen gaan sy haar op die 800 meternommer toele en Springbok Danie Malan sal haar afrig.
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Maroentruie?
Ds. J. A. Kotze, Highveldweg 20,
Kemptonpark:
Hy speel met sy kop
en skop
sterk.
'n Drie
vir wie?
Vir die span vir wie hy werk.
Hy trek sy lip
en glip
by senters deur
en hoe!
Hy skeur die wereld, sjoe!
Dis pale toe!
Hum, hum, hum
Dit is die skrum
Daar druk die rugge krom
tot die bal uitkom
en vinnig trek van hand tot hand
en by die vleuel beland.
Hy sal soos al die bulle maak
met wilskrag ons vermaak.

Johann Buhr'n besonderse mens
Ds. Jozua Loots, Mearsstraat, Pretoria:
ONDER teenspraak
moet erken word dat Johann
Buhr as een van die uitstaande legendariese figure op
S
Stellenbosch bekend staan. Daar is al baie oar hom
geskrywe en ek wil nie nou sy welsprekendheid,
gevatheid, knapheid, e.d.m. besing nie. Nee, ek gaan iets
meed eel wat aan baie min bekend is.
Dit was in die jaar 1923. Hyen 'n stuk of nege van ons
Wilgenhoffers was in die bekende Bachelors gehuisves.
Dit was 'n Vrydagaand gedurende die tweede semester.
Ons eerste rugbyspan moes die Saterdag 'n moeilike
wedstryd op Nuweland speel. Oubaas Mark se wens was
altyd dat ons die voorafgaande Vrydagaand moet tuisbly
am dan vroeg te kon inkruip. Ek het dus die betrokke
aand sy wens en bevele uitgevoer en my met my Orieks III
besig gehou. Daardie aand was daar 'n interessante
konsert in die "Conserve".
Johann het sy meisie in
Harmonie geskiet. Hoe ver hulle twee se liefdesake toe
reeds gevorder het, weet ek nie; dit was die begin van
September.
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Terwyl ek met my Orieks III worstel, loer Johann by
my kamer in. Hy is deftig geklee in sy swart aandpak en
onderweg na Harmonie. "Hoe lyk dit Loots, is ek reg vir
die madonna?" vra hy. Toe hy so voor my staan, merk ek
dat daar niks met sy pak klere skeel nie, maar hy het egter
versuim of vergeet am die boonste deel van sy kunsgebit
in te sit. Nou was ons Bachelors dikwels daarop uit om
mekaar poetse te bak. Sal ek nou stilbly, of moet ek hom
waarsku?

U SKRYF AAN ....
Die Redakteur
MAT/ELAND
Dept. Ontwi!'ke/ing
Universileil van Sie//enbosch
STELLENBOSCH
7600

Eindelik kry hy koers die trappe af. Ek moet hier erken
dat met al sy deugde en voortreflikhede hy nie een van die
mooistes onder die studente was nie! Terwyl hy die trappe
vinnig afloop, besluit ek am hom een waarskuwing te
gee. Ek het geweet dat as hy sander sy tande by Harmonie
aankom daardie dametjie beslis sou weier am saam met
hom uit te gaan. Sy was 'n mooi en gewilde aster.
" Johann," roep ek hardop. Hy steek vas en se, "Loots,
wat is dit, ek is reeds laat vir my bestelling." Ek voeg
hom toe: "Ooed jy kan loop maar jy sal jammer wees."
Ek moet erken dat ekself en menige ander student seker
nie op daardie gegewe oomblik sou omgedraai het nie.
Vinnig hardloop hy die trappe op, steek in my kamerdeur vas en se. "Wat is dit?" Ek kyk hom vierkant in die
oe en se kortaf: "gaan kyk daar in die spiee1." Haastig
storm hy op die spieel af. Daardie uitdrukking van verbaasdheid en verslaentheid op sy gesig sien ek as't ware
nou nag baie duidelik. Hy gooi sy hande in die lug op en
pleitend laat hy volg: "Loots, ek gaan nie jou kamer
verlaat voor jy onder eed verklaar dat jy dit vir niemand
sal vertel nie." Ek het hom my erewoord gegee en woord
gehou.
Baie jare na sy heengaan, het ek die episode aan enkele
vriende meegedeel. En nou is hy lank nie meer daar nie en
kan ek die gebeure tog maar met vrymoedigheid aan die
lesers van Matieland verhaal.
Nog 'n staaltjie uit sy lewe: Hy moes op 'n keer in
Maitland vir die vierde rugbyspan van die Maties as kaptein uitdraf. Op die veld aangekom, het daar net 13 van
die Maitland-spelers opgedaag. Daardie kaptein weier toe
am met 13 man te speel. Johann ken egter 'n uitweg. Hy
stel voor: "ek leen jou 'n speier vir een punt en dan speel
ons vir die ander punt." So gese, so gedaan. Sy span wen
die wedstryd en kom met twee punte terug huistoe!
Nag 'n staaltjie aan die einde van sy lewe sal u 'n heel
ander beeld van hom bied. My een swaer, destyds 'n prokureur op Nieuwoudtville,
vertel my die volgende: Dit
was in die jaar 1933 in die hart van die depressie en tydens
daardie ontsettende droogte waaronder
die hele land
gebuk gegaan het. Johann was toe al baie siek aan 'n
feitlik ongeneeslike kwaal. Hy het toe in 'n matjieshuis in

die veld gebly om sodoende soveel varslug moontlik te
kon inadem.
Die moderatuur van die Kaapse N.G. Kerk het op 'n
sekere weeksdag 'n algemene biddag ter verootmoediging
uitgeskryf. Daar moes ook om reen gebid word. Op die
vermelde dag was die kerk tot oorlopenstoe vol. Johann
het ook gekom. Nil die preek is daar geleentheid gegee vir
gebede en 'n paar roerende smeekgebede is opgestuur,

waarin die deelnemers net die een klaaglied nil die ander
aanhef. Toe staan Johann op. Hy kan maar net die goedheid van die Heer verkondig en Hom dank vir Sy liefdesbewyse. Hy het hom voor die Heer verootmoedig maar
niks van Hom gebedel nie, net 'n danklied aangehef. My
swaer vertel dat almal wat daarnil gebid het, sy voorbeeld
gevolg het.
Wat 'n mooi getuienis vir so 'n swaar beproefde mens.

Regs:
Mnr.
Z.
J. Grobler,
bestuurder,
openbare
betrekkinge van Datsun, oorhandig die
sleutels van die bus aan mnr.
Bart Cronje (links), bestuurder
van die Universiteitskoor.
Die
foto is in Pretoria geneem waar
mnr. Cronje die bus in ontvangs
geneem het.
Onder: Mnr. J. A. Visser (middel),
direkteur, naverkoopsdienste van
Leyland SA, het pas die sleutels
van die bus aan die dirigent van
die koor, dr. Johan de Vil/iers
(regs), gegee. Die U.S. se direkteur van Ontwikkeling, mnr. P. J.
Lombard (links), was ook teenwoordig.

Die Universiteitskoor
Stellenbosch se
binnelandse
wintertoer
is vanjaar
grotendeels
moontlik
gemaak deur
die goedgunstigheid
van twee beken de motormaatskappye,
Leyland
en Datsun, wat elk 'n luukse toerbus
tot beskikking van die koorlede gestel
het.
Die koor, onder leiding van dr.
Johan de Villiers, het op 25 Junie uit
die Eikestad vertrek en die eerste optrede (Saterdagaand
27 Junie) in die
Ernest
Oppenheimer-skouburg
in
Welkom was 'n dawerende sukses.
Teen druktyd 'n paar dae later is
verneem dat alles steeds klopdisselboom loop met die koor op sy toer
deur die Vrystaat en Transvaal. Die
bestuurder, mnr. Bart Cronje, het dit
so gestel: ••Alles gaan net te lekker.
Die ryery in die twee luukse busse is
louter genot."
Die koor het ook in Mei vanjaar op
uitnodiging
van die Republiekfeeskomitee in Durban opgetree.
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Ben Conradie, bekende skrywer, Oud-Matie
en oudonderwyser, het goedgunstiglik ingesfem om eksklusief
vir Matieland van sy jeug- en
studentejare te verte!. Hy het
reeds 40 boeke vir die jeug
geskryf - die eerste solank
as 36 jaar gelede. Sedertdien
is talle, waaronder twee verklarende
woordeboeke
in
Afrikaans, in al vier provinsies vir skole voorgeskryf.
\
Tans woon hy in die Strand
en het hy vanjaar sy jeugtoerorganisasie na 30 jaar aan sy
oud-skoliere oorgelaat. Maar
hy skryf nag - van ophou is
daar
geen
sprake
nie.
Trouens Ben Conradie se wanneer hy die dag ophou
am oor en vir Suid-Afrika se jong mense te skryf, is hy
werklik oud.
OE ek vriendelik gevra is am 'n bydrae vir Matieland
het ek aan 'n vriend gedink wat ek met sy
eredoktorsgraad
gelukgewens het. Hy het net droogweg
gese: "la, die tiksters noem my doktor en my vriende lag
hul 'n papie." Toe aan my meegedeel is dat die blad
gretig deur die ouer geslag gelees word - veral oar
vervloe dae - het ek besluit am aan die versoek te voldoen ten spyte van die feit dat 'n mens nie werklik weet
waaruit die lesers die meeste genot sal put nie. 'n Ou
oom, 'n ouer van een van my skoliere, het my op 'n keer
gevra am 'n heildronk by die troue van sy dogter in te stel
en toe hulpvaardig bygevoeg: "As jy nie weet wat am te
se nie, praat maar oar die toere."
Elke persoon het sy snobismes en "Love is blind but at
the neighbour's end." My snobismes is die Karoo, die
depressie en die Wilgenhof van my tyd. Nou weet ek dat
daar dalk 'n gekreun sal opgaan oor laasgenoemde, maar
dis nie onverwags nie, want ek het aan my seun gese toe
hy Wilgenhof toe is (helaas, na 'n jaar se verblyf in
Dagbreek): "Onthou nou, jonge, net een mens het 'n
Wilgenhoffer lief en dit is sy rna."
Daar is in der waarheid net een groat oorheersende
liefde in 'n Matie se hart en dit is vir Stellenbosch. Dit
kan jy nooit afskud nie. Gaan wys maar 'n buitelandse
besoeker Stellenbosch en hoar wat die persoon se: "Dis
die mooiste dorp ter wereld!" 'n Paar weke gelede het 'n
dame van Memphis, Tennessee, dit nog weer geesdriftig
bevestig.
Mark Twain het gese dat wanneer 'n mens iets van die
aard skryf jy moet vergeet van die ordening van feite en
maar net probeer byhou by jou gedagtes. Dit sal ek probeer doen.
Gus Cluver se artikel in die voorlaaste Matieland het
my laat terugdink aan iets wat hy gese het toe hy die jaar
Intervarsity-dirigent
was. Ons was almal baie besorg oar
die weer op die dag van lntervarsity. Toe vertel Gus die
middag by die sangoefening dat hy 'n baie au deurwinterde oubasie in die dorp raakgeloop het en aan hom
gevra het wat hy van die Saterdag se weer dink. Die
oubaas aantwoord toe: "Every time I tap the glass, the
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"What
glass falls." Gus het hom toe toegevoeg: "Why the heck
do you tap the glass!" Dwarsdeur my lewe was dit vir my
'n les. As jy wil sielerus he, "don't tap the glass."
Die paar woorde in Engels voer my gedagtes terug na
die gesproke Engels van sommige van ons op Stellenbosch. Op 'n politieke vergadering het die spreker heftig
uitgewy oar wat sy party presteer het. Dis: "We have
done this ... we have done that" ... ad nauseam. Toe
staan 'n student op en se met 'n lekker au boerestem:
"Don't tell us what you have done, tell us what you will
done!"
Van Engels gepraat. Prof. N. G. Brummer het my
soms gevra am saans as hy iewers moes gaan preek sy
motor vir hom te bestuur. Dit was na een of ander dorp se
Pres. Dis die Kerk waarvan ek in 'n onbesonne oomblik
gese het: Sondagaand gaps ons in die Pres en Vrydagaand
pres ons in die gaps (galery).
Ewenwel ons ry een Sondagaand by 'n winkel verby
wat kart tevore afgebrand het en weer herbou is en waarvan die vertoonvensters na 'n feeland lyk.
Prof. Brummer het na die winkel gekyk en ewe
filosofies gese: "A very successful fire!"
Een aand het 'n lapanner
ons in die c.J. V .-saal
toegespreek. AI wat ek van die toespraak ontsyfer het,
was toe hy afsluit met: "Ladies en sjentlemen, I sank
yu!" Prof. Brummer moes bedank. Hy het die hele aand
gered toe hy in sy bedanking niks van die inhoud van die
toespraak gese het nie, maar: "It was, indeed, a privilege
to have seen a Jap."
Terwyl ek nou oar 'n dosent skryf, wil ek tog 'n paar
noem aan wie se voete ek gesit het. Hulle se party mense
is soos 'n hand in 'n kunsgalery. Dikwels as ek daaraan
dink aan wie se voete ek gesit het, weet ek dat ek destyds
meestal net hul voete raakgesien het, maar soos die jare
verbygegaan het, het hierdie manne vir my gestalte gekry.
Ek noem graag in alfabetiese volgorde: Prof. Gawie
Cillie, dr. P. J. Coertze, dr. W. W. M. Eiselen, dr. P. J.
Schoeman, dr. H. B. Thorn en dr. H. F. Verwoerd. 'n
Mens kan nag ses sulkes noem en nag ses.
Dr. Gawie het in die klas gese toe hy taktvol die aandag
wou vestig op die beroerde
spelling van sommige
studente: '''n Mens sit nie vir iemand lekker kos op 'n
vuil bard voor nie."
Dikwels dink ek terug aan die jare wat ek na drr.
Eiselen en Verwoerd geluister het en hoe die dinge wat
hulle aan ons tuisgebring het, later in die landspraktyk
begin vorm aanneem het.
Ons was net drie in die finale jaar volkekundeklas
en
het dikwels in die winter iewers agter die gebou in die
sonnetjie na dr. Eiselen sit en luister. Die Suid-Afrika van
vandag, is daar deur die argitek vir ons voorgeteken.
onthou die dag toe ons drie vir die finale mondeEKlings
bestel is am sowat 'n halfuur na mekaar by die
gebou aan te meld. Die tyd is naderhand verstreke en ons
drie stap op senuweekrag voetpaaie voor die gebou oop.
Eindelik daag dr. Eiselen op sy fiets daar op. Hy is

you will done!"
duidelik nie in sy gewone gemoedelike bui nie en dit
voorspel niks goeds nie. Hy keer sy tas om en laat ons
seminare voor hom op die tafel val saam met al die
modder van Mostertsdrif. Sy tas het van die fiets geval en
in 'n moddergat in een van die strate beland. "Vat julle
goed en loop!" se hy. Hoe beteuel 'n mens nou jou
vreugde. Maar jy moet! Die professor kan hom vir jou
vererg en se: "Noudat ek weer daaraan dink!"
Dr. Verwoerd se geesdrif, helder intellek, regverdigheid en menslikheid sal ek nie vergeet nie. Ek was nie
verbaas om in die latere lewe van ds. W. S. Conradie te
verneem dat hy op 'n keer dr. Verwoerd gevra het of hy
die politiek sal oorweeg. Dr. Verwoerd het geantwoord:
" J a, maar dan wil ek eerste minister word (om my ideale
uit te voer)." Tussen hakies deur my. Dis soos ons hom
leer ken het.
Dr. Schoeman het die wereld van die swart man vir 'n
mens oopgemaak. Hy het die swartman geken en hy kon
hom aan jou bekend stel. Hy het veel gedoen om die
blanke wat nie self bevoorreg was om die swart man
imiem te ken nie, hom te leer verstaan.
Die studente wat Zoeloe e.a. tale so vlot kon praat, het
ek beny en bewonder. As Daantjie Joubert sy isibongo
knetterend uitkreet oor die mooi nooientjies wat van die
klas af by Wilgenhof verbystap, en hulle die pas versnel
as hulle hom sien en hoor, dan is dit net asof hulle tog
begryp, al verstaan hulle nie.
Daantjie was so pas terug van sy besoek aan Amerika
waar hy die rekord in die 100 tree geewenaar het. Hy
speel by Wilgenhof tennis. Daar loop 'n moedswillige
knapie yerby en los 'n paar aanmerkings. Daantjie waarsku hom. Hy swyg verskonend, stap 'n ent weg, en bars
toe ondubbelsinnig
op Daantjie los. Daamjie los sy

raket net daar, agtervolg hom en yang hom daar naby
Dagbreek en isibongo hom met die voet op sy sitvlak.
"Mannetjie,
as jy geweet het wie agter jou was, en van
die rekord wat hy opgestel het, sou jy die ervaring seker
vir jou nageslag laat raam het," kom dit by my op.
So van Daantjie gepraat. Ons het aan dieselfde tafel
gesit en is ook saam in Maart 1934 van Stellenbosch af
weg - hy, na die voltooiing van sy studie, en ek omdat ek
in my derde jaar geldelike probleme gehad het. 'n Paar
Wilgenhoffers - van sy jaargenote en van myne - stap
in 'n stil stoet met ons saam stasie toe. In latere jare kon
ek die gebaar evalueer en net meer waardeer. By die stasie
groet hulle ons. Toe die trein wegtrek en ons 'n laaste
keer gewuif het, sak Daantjie op die bank neer en snik sy
hart uit. Ek het sy trane toe nie verstaan nie, maar wei
later toe ek ook finaal van Stellenbosch moes afskeid
neem en ek die harde lewe moes ingaan ... maar ek
dwaal af.
Ek dink aan dr. Thorn, die presiese, sistematiese
historikus. Arend Keulder het hom eendag aan 'n gehoor
voorgestel en gese: "Ek weet as dr. Thorn in 'n skool sou
kom en 'n onderwyser deur die bolig hoor geskiedenis
do seer , hy sy oud-studente
sal uitken aan die helder en
sistematiese wyse waarop hulle hullesse inklee." Ek kom
later terug na dr. Coertze.
Toe ek in st. 3 was, was my neef, Johannes van der
Walt, in Wilgenhof. En as hy ons besoek het op die klein
spoorwegstasietjie
anderkant
De
Aar
waar
ek
grootgeword
het, het hy ons altyd vanWilgenhof
en
Stellenbosch vertel. Daar het ek al besluit ek gaan Stellenbosch - en Wilgenhof - toe. Maar in 1931, in die hartjie van die depressie, moes ons Karoo-kinders besluit of
ons gaan studeer of nie. Geld was daar nie. 'n Geslagte

Links: Mnr. Blaar Coetzee was
saam met die skrywer eerstejaar
in
Wilgenhof.

Regs: Dr. W. W. M. Eiselen soos hy
gelyk het toe hy een van die skrywer
se dosente op Stellenbosch
was.
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hoender was 6 pennies op die mark terwyl 'n geneesheer
maar te gewillig was om dit as afbetaling op 'n bevalling
te aanvaar.
Ek praat met my vriend, Zachie Loots (nou dr.), wat
toe al 'n paar jaar op Stellenbosch was, om te verneem
waar 'n mens geld in die hande kan kry. Hyantwoord:
"Ek het in die geloof gegaan." Op daardie tydstip was
selfs die gedagte 'n uitkoms. Ook maar goed dat 'n mens
nie geweet het wat dit vir jou inhou nie, maar dit het
gehelp.
Met die £30 wat mev. W. Menne van Philipstown vir
my en andere geleen het, kon ons kwalik 'n kwart van 'n
jaar bekostig. Die universiteit het met die ander kwart
gehelp. Voorts was jy op jou eie . , . in die geloof. Op die
pad het baie jou bygestaan.
Ek dink aan die onvergeetlike ds. Boy du Plessis, ons
leraar op De Aar. Hy het ons jonges altyd vaderlik
aangehoor en ge'inspireer. Op 'n keer het ek aan hom gese
dat die tyd aangebreek het dat ek my studie moet staak.
"My ouers kry nou te swaar," het ek verduidelik. "Toe
maar, hulle is nog nie oud nie. Hulle kan nog swaar kry.
Druk deur sodat jy hulle kan help as hulle oud is." Dan
vertel hy my dat 'n groot studieskuld hom ook nog knel.
"Kom ons bid saam," se hy. Daarna groet jy en stap uit.
By die tuinhekkie aangekom, hoor jy hom roep. Hy
haal sy beursie uit sy sak. Keer die beursie in jou hand om
en skud alles uit. "Koop vir jou tee op die trein," se hy.
ly tel later die geld. Dis 75c en jou rna gee jou ook iets en
daarmee - saam met die geloof - is dit maar weer op
die trein klim, innig dankbaar vir die vrypas wat jy as
spoorwegkind kan gebruik.
Assie Neethling, my kamermaat, het nie aan die begin
van die tweede jaar teruggekom Stellenbosch toe nie. Hy
skryf my toe 'n brief wat ek nou nog het: "Ou Kammie,
ek gaan Bloemfontein toe. Dit is nader. Ek sluit vir jou
10/- in om 'n paar skuldjies te vereffen. Gee asseblief 9
pennies aan Kobus Louw, 6 pennies aan lannie Loots
(die afgetrede Speaker), 6 pennies aan . , . " ens. Dis soos
dit was!
My maats in die eerste jaar in Wilgenhof was interessante manne en 'n hele paar het van die 10/- iets gekry.
Ek noem hul name soos dit in die gedenkboek staan: Abie
Theron, lannie Loots, Louis van der Merwe, Makort
Malan, Assie Neethling, Bey Naude, P. S. N. Swart,
Blaar Coetzee, P. K. de Villiers, Frans O'B. Geldenhuys,
Amen du Randt, Tobie 10ubert, Gerhard Hartwig, 100s
Naude, Hubert Coetzee, Kobus Louw, W. M. Gericke,
Sietie Enslin, 1. 1. Ie Roux, S. 1. Malan, Gom Latsky,
Hermie Steenkamp en die seniors wat saam met ons
gedoop is wat van MacDonaldhuis
afkomstig was, was:
Frank Language, Vivian Wood en Mike Horn.
Oom Fred Liebenberg van die CSV was 'n groot krag
en invloed in ons lewens. So ook ds. A. F. Louw en sy
gesin. Hulle het my een keer gevra om 'n tydlank gratis
by hulle in te woon. Later was dit vir my 'n groot voorreg
om ds. Louw te kon help met' 'My Laaste Neentig jaar,"
en so 'n ereskuld vereffen.
Sy seun, 10han, en ek het een aand na Monica gestap en
gevra dat Bettie Hugo (nou Gericke) vir ons twee dames
moes bring want ons wil by die Rhynse sendeling, Pastor
Feige, gaan kuier. Sy bring haar suster, Grieta, en die se
kamermaat, haar niggie, Esme. Ons ontmoet een van die
eerstejaarnoiens
vir die eerste keer, maar sien die niggies
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nou nog elke dag. 'n Groot voorreg.
Dit het anders verloop met een van ons maats. Hy vra
my eendag: "Ken jy daardie plekkie langs die Eersterivier
waar dit so mooi beskut is?" Ek kon nie ja aantwoord
nie, want daar, net soos in Monica se sitkamer, was ander
my altyd voor. Hy antwoord toe: "Daar het 'n groot ding
met my gebeur. Sy het nee gese toe ek haar gevra het om
te kys. Dit was, broer, my groot ontsnapping - eers later
besef toe ek die regte een ontmoet het."
Ek dink aan mej. Annie Hofmeyr na wie ons dikwels
gegaan het. Sy is nou nog daar en aktief besig op die
volksakker. Dankie Annie.
SARIE PIENAAR,
moeder van wyle Schalk
TANT
Pienaar, mag nie oorgeslaan word nie. Baie studente
het by haar tuisgegaan. En hoe het sy ons nie gehelp in tye
wanneer ons maande lank nie ons kamerhuur kon betaal
nie. 'n Mens het geweet dat sy ook afhanklik was van die
geld en tog het sy geduldig gewag tot die dag dat daar
weer vir jou 'n meevallertjie was.
Ek moet vertel van die dag toe Zachie Loots aan my
gese het. "Ek wil my bydrae vir die Kerk gee, maar ek
voel jy het dit nou meer nodig," en toe gee hy my £2.
Ek was op pad Kweekskool toe. Op 'n dag, in my
vierde jaar, het dit vir my baie duidelik geword dat ek
onderwyser moet word en my lewe aan die klaskamer
moes wy. As ek ooit oor iets dankbaar is, is dit dat die
Here so duidelik gelei het. Die jare in die onderwys was
verry ken de jare en ek kan nie anders as om die onderwys
nog steeds die "prins van beroepe"te noem nie. 'n Mens
is geskaaf en ook besiel deur jou kollegas, maar jy is ook
deur die leerlinge voortdurend geslyp. En jou brood op
die water is aan die terugkom, anders as in die geval van
W. A. de Klerk, 'n persoon aan wie ek baie verskuldig is
in die vorm van aanmoediging en belangstelling aan sy
kant om iets op papier te se.
Hy vertel my dat hy eendag by mense in Swede, of daar
iewers, tuis was. Hy nooi hulle toe uit om as hulle in SuidAfrika kom hom op te soek. Op 'n dag bel hulle van die
dokke en Bill gaan hulle haal. Later toe hy ontdek dat
hulle gekom het om hulle by hom te vestig, se hy: "Hulle
het hulle brood op die water gegooi en 'n bakhuis teruggekry."
Vir die gewone man wat sy takie 'n leeftydlank in die
klaskamer tussen die kinders verrig het, is daar gedurig 'n
bakhuis met fyngebak aan die kom. As 'n mens ouer
word, kan jy jou nie aan die soort ding ooreet nie.
As dit my beeld in die onderwys sal verbeter, kan ek
meld dat ek darem twee uur lank skoolhoof was. Dit het
so gekom. Die visie-hoof het waargeneem en toe gaan hy
iets doen en stel my aan om hoof te wees vir twee uur.
Toe daag daar 'n man op met 'n allemintige probleem en
ek los dit speel-speel op deur aan hom te se: "Meneer, wag
net so 'n rukkie dan is die man terug wat u kan help!"
Nou dr. Coertze. Hy het op 'n dag klas gegee en ons
klomp in die volkekundeklas
het outomaties
sit en
aantekeninge maak, maar meteens het een vir een ophou
skrywe want die dosent praat nou oor Christus. Toe hy
almal se aandag het, se hy: "la, dames en here, julie kyk
my vreemd aan. 'n Mooi ding het met my gebeur. Ek het
my lewe opnuut aan Christus gewy." En dan gaan hy
weer met sy klas voort. Dit was vir my deur my lewe heen
'n versterkende ervaring.

Ek dink aan 'n eerstejaar wat een Sondagaand
by
Wilgenhof in trane uitgebars het en gese het dat hy kom
predikant word het en dat hy Christ us nie ken nie. Hy het
die aand daar lig gevind. Hy is nou in die stadium dat hy
moet aftree, maar deur heel sy lewe het hy in een van die
buitengewone
poste van die Kerk gestaan en het 'n
wonderlike bydrae gel ewer.
Ek dink aan die baie mense wat op Stellenbosch kom
praat het en wat die studente uitgenooi het om agter te bly
indien hulle moeilikhede gehad het. By 'n geleentheid het
C. F. Andrews van Indie gepraat, en ek het besluit om
agter te bly om te hoor wat so 'n groot man vir mense in
nood se. Hy het net 'n paar woorde gese: "My vriende,
julle het probleme. Ek kan julle nie help nie. Christus kan
julie help. As julle na Hom soek, sal julle Hom vind."
Dit was maar ai, maar dit was effektief. Mm. Elder, 'n
Skot, my oud-skoolhoof
op De Aar, het altyd gese:
"Elke preek moet Christus voor die mense stel."
Graag vertel ek net een staaltjie uit die tyd van die
Tweede Wereldoorlog.
Een van ons land se voorste
kunstenaars met sterk Stellenbosch-bande
het my eenkeer
met 'n glinstering in sy oog vertel hoe hy gedurende die
oorlog die petrolkoepons
so effens verstel het. Hy het 'n
koepon met 'n syfer een daarop behendig verander in 'n
4. "Ek het altyd so teen skemertyd gaan petrol ingooi.
Toe dink ek daaraan dat as ek 'n 4 kan maak, kan ek ook
'n 5 maak. Die petroljoggie het die koepon ontvang en dit
'n oomblik bekyk en uitgelate gese: 'First time I see a 5.'
Dit was die laaste keer dat ek 'n 5 gemaak het," het hy
vertel.
Jare nadat ek afgestudeer het, besoek ek Wilgenhof in
1959 tydens 'n reiinie. Die koshuis het nog R6 000 nodig
gehad vir doeleindes van herbouing. Die aand word die
deure toegemaak. "Ons gaan nie uit voor die geld gevind
is nie," se Aap Raats. Nou moet onthou word dat
R24 000 reeds gevind is. Die ou manne begin opstaan en
aanbied.
Die wyster op die R6 OOO-wysterplaat begin
stadig na nul beweeg. Na 'n dramatiese paar uur gil een
van die inwonende Wilgenhoffers: "Stop, ons manne het
nog niks bygedra nie!" Die R6 000 is gevind. Die respek
wat ek as sot vir al my seniors in Wilgenhof gehad het, is
nie teleurgestel nie. Vandag nog eer en respekteer ek
daardie manne: my seniors en ook my juniors.
As ek terugkyk op die jare in die onderwys, wil ek
graag een gebeurtenis uitsonder. Dit gaan oor 'n dogter

wat in 1963 gematrikuleer
het. 'n Mooi kind. Goed en
voorbeeldig in die klas. Sy leer die Japanese taal skryf en
praat en bestudeer die kultuur as stokperdjie. Gaan vir
die ondervinding in Japan werk. Word 'n Zenn Boeddhis
en priester. Laat haar kop kaal skeer. Bedel vir 'n bestaan
soos die priesters in Japan moet maak.
Daar word gedurig en deur baie vir haar gebid. Sewentien jaar later - Kersfees 1980. Haar moeder bel. Sy
vertel sy het vroeer in die jaar op 'n dag baie bekommerd
oor haar dogter geraak en vir die Here om leiding gevra.
Dit word vir haar baie duidelik: Sy moet dadelik Japan
toe gaan.
Sy vertel hoe sy haar dogter in Japan in ernstige vertwyfeling aantref. Hoe die dogter teruggekom het na haar
geloof. 'n Boeddhistiese priester daar het gese: "Ek het
altyd geweet daar was nog iets van die N.G. Kerk in jou
oor." Hy't seker Christus bedoel. Die dogter werk nou in
Kanada en getuig Sondag na Sondag van wat met haar
gebeur het en van haar terugkoms na die Kerk.
Dis 'n verhaal wat 'n mens besiel en tot dankbaarheid
stem. Dit laat 'n mens dink aan die woorde van
Augustinus: "AI wat ek wei sien, is dat dit van God is.
Dit is onpeilbaar,
'n diepte van die kruis." En 'n mens
kan byvoeg: 'n geweldige versterking vir die geloof as 'n
mens met die jeug werk.
Net voordat ek as student Stellenbosch toe is, stel 'n
Matie my die indringende vraag: "Wat gaan jou bydrae
wees as Matie?" Daaraan het ek nie gedink nie. My kop
was vol van die doop en die soort ding. Ek dink die vraag
het onbewustelik veel rigting aan my lewe gegee. Dit was
'n groot gedagte dat ook ek 'n bydrae het om te lewer.
Vandag, wanneer ons jong seuns en dogters in groot
getalle na die universiteite of die Weermag gaan, is ons te
geneig om vir hulle al die gevare te skilder wat daar op
hulle wag en hoe hulle dit moet omseil. Ons gee hulle die
ritteltit. Die kinders wat deur ons hande gaan op pad die
lewe in, moet geskool word om 'n bydrae te kan lewer. In
die proses sal hulle seker ook makliker daarin slaag om
die gevare te trotseer.

* * *
Ek het volgens Mark Twain se resep 'n paar gedagtes
op papier vasgele en sluit af namens ons oues van die jare
dertig deur dankie te se aan almal, sommige lankal weg,
wat deur hulle lewens en woorde ons sams 'n hupstootjie
gegee en ons help anker het.

D/t was noq o/tyd my

omb/sie om iets von!7?Y
in dnA te sien.

Os. A. F. Louw - hy het die skrywer
ruklank gratis gehuisves.

'n
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Fakulteit Tandheelkunde,
DIEjongste
van die universiteit

die
se
twaalf fakulteite, is vanjaar tien jaar
oud. Die fakulteit, wat die afgelope
dekade deur dinamiese groei gekenmerk is, het op 16 J unie 1976 die
eerste keer die graad B.Ch.D. toegeken. Tot einde verlede jaar is 240
grade en diplomas - insluitende ses
doktorsgrade - verleen.
Die fakulteit het pas 'n prestigebrosjure ter viering van sy tienjarige
bestaan die lig laat sien. In die brosjure word onder meer deur die huidige dekaan, prof. F. X. Prins, hulde
gebring aan drie manne wat met reg
die vaders van Stellenbosch se Fakulteit Tandheelkunde
genoem
kan

logie). Begin 197 I het die volgende
hulle ingeskryf: een kandidaat vir die
graad Ph. D. (Odontologie),
drie vir
die graad M.Ch.D. en 21 eerstejaars
wie se visier gestel was op B.Ch.D.
Wyle prof. John de Villiers is in
J unie 1968 as eerste dekaan aangestel
en onder sy leiding is 'n stewige begin
gemaak.
Die fondament
van die
fakulteit se gebou is onder meer gele
- dit was eers drie verdiepingc.
In
September 1971 is goedkeurillh .;erteen vir die bou van 'n vierdie vlak om
voorsiening te maak vg die opleiding
van tandartse deur die Universiteit
van Wes-Kaapland.
Prof. De Villiers is op 10 Oktober
1972 onverwags oorlede. Hy is opge-

Tandheelkunde
bybaken 10
word. Hulle is prof. H. B. Thorn, wat
van 1954 tot 1969 rektor van die U.S.
was, wyle prof. John van de Sandt de
Villiers, eerste heeltydse dekaan van
die jong fakulteit, en wyle prof. Fransie van Zijl, eerste dekaan van die
Fakulteit van Geneeskunde aan die
Universiteit.
Die minister van Nasionale Opvoeding het op I Mei 1962 goedkeuring
aan die U.S. verleen om 'n fakulteit
van tandheelkunde
te stig. Op I
J anuarie 197 I het die fakulteit met sy
eerste
groep
eerstejaarstudente
gespog. Maar die eerste studente het
reeds in 1969 ingeskryf - vir die nagraadse kwalifikasie Ph.D. (Odonto-

Prof. H. B. Thorn - een van die
vaders van die Fakulteit Tandheelkunde.
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mondhigiene
geken word;

•

1972 - die eerste graad (Ph. D. in
odontologie)
word toegeken aan
prof. C. W. van Wyk;

•

1973 - die eerste diplomas in
mondhigiene word verleen en dit
is geskiedkundig want dit is ook
die eerste keer dat die diploma in

Prof. John van de Sandt de Villiers
- eerste dekaan.

toe-

•

1974 - die eerste M.Ch.D.-grade
in die spesialiteitsrigting
ortodonsie word verleen;

•

1972 - die Departement
biologie kom tot stand:

•

1974 - die fakulteit lewer die
eerste dekaan vir die Fakulteit
Tandheelkunde
van die Universiteit van Wes-Kaapland (hy is prof.
H. S. Breytenbach);

•

1975 vyf professore
word
gelyktydig III die fakulteit aangestel: W. P. Dreyer (mondgeneeskunde en periodonsie),
F.
W. Grotepass (kaak-, gesigs- en
mondchirurgie),
D. A. Naude
(herstellende
tandheelkunde),
C.
J. Thomas (tandheelkundige
prostetiek) en B. G. J. van Rensburg
(mondbiologie);

•

1976 die fakulteit lewer sy
eerste
tandartse
(die
graad
B.Ch.D. word die eerste keer op
'n plegtigheid
in die Langenhoven-studentesentrum
aan
16
kandidate verleen);

•

1978 - die stigting van 'n volwaardige
Departement
Rantgenologie word goedgekeur;

•

1979 - die hoof van die Departement Rantgenologie,
dr. C. J.
Nortje, word hoogleraar;

•

1980 - 'n Eenheid vir aangebore
gesigsafwykings kom tot stand ('n
gesamentlike
onderneming
deur
die Universiteit en die provinsiale
administrasie van Kaapland).

volg deur die huidige dekaan, prof. F.
X Prins, wat hoof was van die
Departement Endodonsie en Okklusale Rehabilitasie aan die Universiteit
Pretoria se Fakulteit Tandheelkunde.
Hoogtepunte in die dinamiese groeitydperk van die fakulteit die afgelope
dekade was onder meer:

in Suid-Afrika

Prof. F. X. Prins 1973.

Mond-

dekaan sedert

I

. en hier op die historiese Uitkyk
Wynlandgoed weet ons dat
Uitkyk Carlonet W.O.S. een van die
edelste Kaapse rooiwyne is wat nog ooit
gemaak is.
Kyk deur die helder dieptes van die ryk
donkerrooi na die volrype rondheid van die
aristokratiese Cabernet Sauvignon-druif.
Ervaar die talmende boeket wat so
kenmerkend is van hierdie skaamdraende
wingerdstok.
Proe in sy robuuste volheid die vrugbare
leem-rooigrond van Uitkyk en die rypheid
van die droe somerson.
Drink dit nou met kennersgenot, of Ie dit
in u kelder neer in die wete dat u dit jaar
na jaar met steeds groter
waardering sal geniet.

~£

'n Volrondige, droe rooiWyn.~~
1973-,1974- en 1975-Uitkyk Carlonet Cabernet
Sauvignon is as 'Superieur' geklassifiseer deur die
Wyn- en Spiritusraad.
Ook ajkomstig van die Uitkyk Landgoed:
Uitkyk Carlsheim - Uitkyk Riesling Uitkyk Late Harvest.
Uitkyk-wyne word op die Landgoed gemaak en
landswyd, sowel as internasionaal, deur
Die Bergkelder bemark.
Die Bergkelder-seel

BKR 2B9/A

op elke etiket van hierdie wyne is u onvoonvaardelike

waarborg van gehalte.

'n Sigaret is so smaakvol soos sy tabak. Die room van die oes is
in Rembrandt van Rijn, vermeng met sorg en vakmanskap
om u genot te verryk. Volmaakte geur en onmiskenbare smaak
maak Rembrandt van Rijn die meesterstuk in sigarette.

GENIET DIE ROOM VAN DIE OES IN REMBRANDT VAN RIJN
VRF 268A

